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1. ADLERFELT, Gustaf. Karl XII:s krigsföretag 17001706. Efter författarens originalmanuskript av Samuel
E. Bring. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1919. 8:o.
Porträtt,+ (4),+ XXXVIII,+ 414 s.+ planscher. Trevligt
senare grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett
och med omslaget medbundet. Med Olof von Feilitzens
exlibris och ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
1500:–
Den första svenska upplagan av Adlerfelts viktiga berättelse om Karl XII:s fälttåg. Gustaf Adlerfelt (1671-1709) följde
som hovjunkare Karl XII’s fälttåg ifrån 1701 och stupade
vid Poltava 1709. Han förde på kungens befallning under
hela fälttåget journal över händelserna. Sonen Karl Maxmilian Johan Adlerfelt lät efter att manuskriftet återfåtts
från ryssarna utge verket översatt till franska 1740, kompletterad med händelserna strax efter Poltava. Den utgavs
samma år även på tyska och engelska och anses som en av
de viktigaste källorna till Karl XII’s fälttåg.
2. (ADLERSPARRE, Georg.) Blick på de äldre Wasa-konungarnes, och i synnerhet Carl IXs och Carl XIs,
regent-värde. Stockholm, Fr. B. Nestius, 1821. 8:o. 62 s.
Inklistrad rättelselapp på s. 2. Lätt lagerfläckig och med
kraftigt stänk på första arket. Senare grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och med samtida omslag
medbundet. Med Axel Lewenhaupts namnteckning, daterad 1824 och med Säbylunds exlibris.	
750:–
Setterwall 240. Revolutionsgeneralen Georg Adlersparre
(1760-1835) ägnade sig på äldre dagar mycket åt historieskrivning, dock huvudskligen åt revolutionen 1809.
3. Adlersparre. SJÖVALL, Birger. Georg Adlersparre och
tronfrågan 1809. Ak. avh. Lund, Gleerupska Univ.-Bokhandeln, 1917. 8:o. (2),+ XXII,+ 405,+ (2) s. Trevligt senare grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett
och med omslaget medbundet. Från Säbylunds bibliotek,
med dess exlibris.	
800:–
Viktig avhandling vad gäller synen på Georg Adlersparres
roll i revolutionen.

med hans namnteckning på främre omslaget, ur J. O.
Wedbergs och ur Eugéne Lewenhaupts på Säbylund, med
resp. exlibris och med den sistnämndas bläckanteckning
att han köpt boken på auktion 1916. 	
1500:–
Setterwall 7323.
6. ALIN, Oscar. Carl XIV Johan och rikets ständer
1840-41. Historisk teckning. Stockholm, P. A. Norstedt
& söner, 1893. 8:o. (6),+ 272,+ CXLVI s. Förstreckad
med blyerts. Något nött hfrbd med blekt rygg. Namnteckning. Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
200:–
Setterwall 2550. Utgör en separatutgåva av andra delen av
”Carl Johan och hans tid”, vilken i sin tur utgör del 12 av
”Minnen ur Sveriges nyare historia samlade och utgivna
av B. v. Schinkel”.
7. ALMQUIST, Helge. Holstein-Gottorp, Sverige och
den Nordiska ligan i den politiska krisen 1713-1714.
Uppsala, Akademiska bokhandeln, 1918. 8:o. LII,+ 397,+
(1) s. Fint ljust linneband, lätt dekorerad rygg med röd
titeletikett, omslaget medbundet. Ryggen något blekt.
(Skrifter utgifna af K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. 21:1.) Ur Säbylunds bibliotek, med dess
exlibris.600:–
8. ALMQUIST, Jan Eric. Herrgårdarna i Sverige under
reformationstiden (1523-1611) + register. Stockholm,
P. A. Norstedt & söner, 1960. 8:o. 354; 355-474 s. Senare ljust linneband med svart- och guldornerad rygg och
röd titeletikett, omslaget medbundet. (Skrifter utgivna
av Rättsgenetiska Institutet vid Stockholms högskola 3:12.) Från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris.
1100:–

4. AHLQVIST, Alfred Gustaf. Karin Månsdotter. En
monografi. Stockholm, Central-Tryckeriets Förlag, 1874.
8:o. Xylogr. front.+ VIII,+ 144 s.+ litogr. plansch. Något
nött samtida hfrbd, guldornerad något blekt rygg. Ur
Eugéne Lewenhaupts bibliotek på Säbylund, med hans
exlibris. 	
600:–
Setterwall 1226. Planschen återger Erik XIX:s handteckningar.

9. ALMQUIST, Johan Axel. Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523-1630. Med särskild hänsyn till den
kamerala indelningen. 1-4. Stockholm, P. A. Norstedt &
söner, 1917-23. 8:o. VIII,+ 400; VIII,+ 344,+ (2),+ 345688; VIII,+ 355; IV,+ 488 s. Senare ljusa linneband med
svart- och guldornerade ryggar och röda titeletiketter,
omslagen medbunda. (Meddelanden från Svenska Riksarkivet. Ny följd. II:6.) Del ett med dedikation från Almquist till Alfred Lagerheim och med Almquist visitkort
monterat på främre omslagets baksida. Från biblioteket
på Säbylund, med dess exlibris i samtliga volymer.
3500:–
Fin svit.

5. AKIANDER, Matthias. Skolverket inom fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift. Helsingfors, Finska
litteratur-sällskapets tryckeri, 1866. 8:o. XI,+ (blank),+
374,+ (1) s. Något nött nära samtida hfrbd, guldornerad
rygg med röd titeletikett och med det gula tryckta omslaget medbundet. (Bidrag till kännedom af Finlands natur
och folk. Nionde häftet.) Ur Anders Fryxells bibliotek,

10. ALMQUIST, Johan Axel. Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden. Med särskild hänsyn till proveniens
och säteribildning. I-III:1-2. Stockholm, P. A. Norstedt
& söner, 1931-47. 8:o. XXVIII,+ 1028; XII,+ 808; XIV,+
1239. Senare uniforma ljusa linneband med svart- och
guldornerade ryggar och röda titeletiketter, omslagen
delvis medbunda. (Skrifter utgivna av Svenska Riksarki-
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vet 1.) Från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris.
4500:–
De första tre delarna av arkivrådet Almquists stora genomgång av stormaktstidens gods och deras ekonomiska
omfång. En fjärde och sista del om Småland utgavs postumt av Holger Wichman i tre delar. Del I:1-2 Stockholm
och Uppsala län; II:1-2 Nyköpings län och livgedingets Södermanlandsdel; III:1-2 Östergötland.

16. ANNERSTEDT, Claes. Grundläggningen af svenska väldet i Livland 1558-1563 samt deraf alstrade strider
inom Vasahuset. Ak. avh. Uppsala, Edquist & Berglund,
1868. 8:o. (4),+ X,+ 143,+ (2) s. Lätta småfläckar, liten
bläckrättelse på s. I. Trevligt senare grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett, något blekt. Från Säbylunds
bibliotek, med dess exlibris.	
750:–
Setterwall 1159.

11. ALMQUIST, Johan Axel. Riksdagen i Gefle 1792. Ak.
avh. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1895. 8:o. (2),+ 208 s.
Trevligt grönt senare kbd med guldornerad rygg med
röd titeletikett, och med omslaget medbundet. Dedikation till Eugéne Lewenhaupt, och ur Säbylunds bibliotek,
med dess exlibris. 	
600:–
Setterwall 2260.

17. ARNDT, Ernst Moritz. Om stats-författningar med
ständer. Af E. M. Arndt. Stockholm, Cederborgska boktryckeriet, 1819. 8:o. 86 s. Lagerfläckig. Häftad och oskuren, med bakre tryckta omslaget bevarat. Det främre
saknas. 	
800:–

12. AMINOFF, Gustaf. Finska adelns och riddarhusets
historia. Ak. avh. Åbo, J. C. Frenckell & son, 1827. 4:o.
(2),+ 105,+ (1) s. Solkigt titelblad, stor men svag fuktrand som tilltar mot slutet, sista bladet med kraftiga
fläckar. Häftad, med samtida mamorerat pappersomslag, sista arket löst. Dedikation från preses Joh. Fred.
Wallenius till ”f.d. läraren i Historien Doctor Franzén”.
2000:–
Vallinkoski 4155. Poeten Michael Franzén är en möjlig
mottagare av dedikationen.
13. ANDGREN, Sigfrid. Konung och ständer 1809-1812
mot bakgrunden av ett författningsprojekt från sistnämnda år. En studie i maktdelningslärans tillämpning.
Ak. avh. Lund, Håkan Ohlsson, 1933. 8:o. XV,+ (blank),+
356 s. Modernt grönt kbd med guldornerad rygg och
med främre omslaget medbundet. Dedikation till Nils
Herlitz på omslaget och ur Säbylunds bibliotek, med dess
exlibris. Saknar ett rättelseblad.	
450:–
14. ANDRÆ, Carl Göran. Kyrka och frälse i Sverige under äldre medeltid. Ak. avh. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1960. 8:o. x,+ 277 s. Trevligt grönt kbd, guldornerad
rygg med röd titeletikett och med omslaget medbundet.
(Studia Historica Upsaliensia IV.) Från biblioteket på Säbylund med dess exlibris.	
600:–
15. ANJOU, Anton. Riddare af konung Carl XIII:s orden
1811-1900. Biografiska anteckningar, samlade och utgifna af A. Anjou. Eksjö, Eksjö tryckeri-aktiebolag, 1900.
8:o. 192,+ (2) s. Senare mörkt hkbd, guldornerad rygg
med röd titeletikett och med det litograferade främre
omslaget medbundet. Ur Säbylunds bibliotek, med dess
exlibris. 	
600:–
Ågren 1430. Enligt uppgift tryckt i 500 exemplar. Det främre omslaget tryckt av Generalstabens lit. anst. och avbildar
ordensmedaljen.

18. AXELSON, Gustaf Edvard. Bidrag till kännedomen
om Sveriges tillstånd på Karl XII:s tid. Ak. avh. Visby,
Gotlands Allehandas Tryckeri, 1888. 8:o. X,+ (2),+ 380
s.+ 2 tabeller, varav den ena utvikbar. Mörkgrönt kbd,
guldornerad rygg med markerade bind. Något solkigt
titelblad. Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
700:–
Setterwall 1774. Avhandlingen ventilerades i Uppsala.
19. BARFOD, Johan Christopher. Märkvärdigheter rörande Sveriges förhållanden 1788-1794. Utgifna efter
författarens handskrift. Stockholm, Lars Johan Hjertas
förlag, 1846. 8:o. X,+ 230 s. Lagerfläckig och med fuktränder, kraftig i inre marginal från s. 200 och framåt.
Trevligt grönt senare kbd, guldornerad rygg med röd
titeletikett och med främre omslaget medbundet. Med
Eugéne Lewenhaupts namnteckning på främre omslaget
och med Säbylunds exlibris. 	
600:–
Setterwall 3565. Utgiven av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius.
Med alfabetiskt namnregister. Barfod är mest känd för sin
skvallerkrönika om den skånska adeln, men även denna
samling innehåller en hel del intressant.
20. BARFOD, Johan Christopher. Märkvärdigheter rörande skånska adeln. Utgifna efter författarens handskrift. Stockholm, L. J. Hjerta, 1847. 8:o. VIII,+ 458,+ (1)
s. Enstaka småfläckar. Nött samtida hfrbd med guldornerad rygg och marmorerade snitt. Ur Eugéne Lewenhaupts bibliotek på Säbylund med hans exlibris.
1500:–
Setterwall 4322. Carlander IV, s. 395f. Utgiven av G. O.
Hyltén-Cavallius. Första upplagan av denna berömda
skvallerkrönika, som utkommit i ett flertal nytryck.
21. (BECCATINI, Francesco.) Storia del regno e della
vita di Gustavo III re di Svezia. 1-4. Venedig, Antonio
Zatta e figli, 1792-93. 8:o. Grav. porträtt,+ VIII,+ 291 s.+
stor utvikbar grav. karta; 224, 229-247 s.+ utvikbar grav.
plansch; (4),+ 284 s.+ utvikbar grav. karta; (4),+ 331,+
(1) s. Lätta lagerfläckar, första delen med en papperslagning s. 146. Halvpergamentband från mitten av 1800-ta3

let, ryggarna med handtextade titlar, röda marmorerade
pärmpapper. Två volymer. Ur Eugéne Lewenhaupts bibliotek på Säbylund med hans namnteckning och noteringen att den köptes i Florens 1879, och med Säbylunds
exlibris. 	
6000:–
Setterwall 3424. Komplett trots pagineringshoppet i andra
delen. Kartan i tredje delen är över Finland och Finska
viken. Första upplagan. En ny, och utökad med ett kapitel
om Gustav IV Adolf, utkom 1802 under titeln ”Storia politica, filosofica e naturale del regno di Svezia”.
22. BECHSTADIUS, Carl N. Then adelige, och lärde
swenske siö-man; thet är I. Matrikel öfwer Sweriges ridderskap och adel, hwilka uthaf siö-män hafwa theras ursprung. II. Förteckning uppå några Swenska siö- och ammiralitets-herrar och officerare, the ther igenom lärdom,
och studier hafwa giordt sig bekanta. Hwar wid foges en
tilökning af någre andra märkwärdiga saker, thet kongl.
swenska siöwesendet beträffande. Stockholm, Joh. Laur.
Horrn, 1734. 4:o. (8),+ 144,+ (4) s. Träsnittsillustration i
texten på s. 50. Småfläckar, marginalanteckningar med
bläck på sid 134 om skeppet ”Vestervik”. Titelbladet med
bortklippt namnteckning, liksom på försättsbladet. Samtida skinnband, något nött blindpressad rygg med upphöjda bind och beige titeletikett. Ur Abraham Hülphers
bibliotek, med hans namnteckning på titelbladet, och ur
Eugéne Lewenhaupts på Säbylund, med exlibris och anteckningen att han inköpt den på autkion efter P. Hanselli
1879. 	
3500:–
Ågren 765. Warmholtz 7667. Träsnittet, signerat ”B”, föreställer ett skepp i storm och är försett med mottot ”sperandum et ferendum”. Den utlovade tilökningen innehåller
”I. Namne-lista uppå the fleste amiraler och flagg-män,
som warit i Swerige ifrån konung Gustaf den förstes tid,
in til och med åhr 1700. II. Någre märkeliga händelser,
som sig i swenska skepp tilldragit”. Den senare avdelningen fötecknar 14 händelser, bl.a. Vasas förlisning. Prästen
Carl Nilsson Bechstadius (1690-1739) tjänstgjorde en tid
som regementspräst i Karlskrona. Där sammanställde han
detta biografiska arbete som ”på sitt område är det första i
vårt land” och som ”på grund av sin tillförlitlighet skattats
högt” (SBL).
23. BEHRE, Göran. Underrättelseväsen och diplomati. De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och
Storbritannien 1743-1745. Ak. avh. Göteborg, 1965. 8:o.
X,+ 278 s. Trevligt grönt kbd, guldornerad rygg med röd
titeletikett och med omslaget medbundet. (Studia Historica Gothoburgensia. IV.) Från Säbylunds bibliotek.
600:–
24. BELGRAGE, Nils & KOCKEN, Carl Thorsten. Kungl.
Västgöta regemente. 1-2. Stockholm, 1947-48. 8:o. (2),+
400; 484 s.+ löst bilagt erratablad. Förlagets halvlinneband med dubbla svarta och orange titeletiketter samt
gulddekor på pärmarna. Två volymer. Främre omslag till
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del 1, och omslaget till del 2 medbundna. Från biblioteket
på Säbyholm, med dess exlibris.	
2000:–
Taube 439. Del 1. Biografiska uppgifter om officerare och
likställda vid Västgöta ryttare och Västgöta kavalleriregemente med dess tillfälliga organisationer 1540-1723 av
Nils Belfrage. Del 2. Biografiska uppgifter om officerare
och likställda vid Västgöta kavalleriregemente 1724-1792,
Västgöta dragonregemente 1792-1811, Kungl. Västgöta regemente 1811-1927 av Carl Thorsten Kocken.
25. BERCH, Carl Reinhold. Beskrifning öfwer swenska
mynt och kongl. skåde-penningar, som til denna tid,
antingen i stora cabinetter wärkeligen äro gömde, eller i böcker finnas afritade: tillika med efterrättelse om
hwad i fremmande länder, med och emot Swerige, under
någon stempel utkommit: hwarjemte följer förtekning
på de, öfwer inhemske enskilte personer, präglade minnes-märcken. Uppsala, hos Joh. Edman, 1773. 4:o. (16),+
373,+ (1) s.+ grav. plansch. Breda marginaler. Blyertsnoteringar i marginalen. Lätta småfläckar, dock en stor
bläckplump s. 185. Samtida hfrbd, ryggen med upphöjda
bind och svart titeletikett. H. af Pontins namnteckning
daterad 1816 och Axel Lewenhaupts, daterad 1872, samt
med H. Bukowskis antikaffärsetikett. Ur Säbylunds bibliotek. 	
4500:–
Hesse 0508. Setterwall 5038. Warmholtz 7569. Hesse anger
9 preliminärblad, Setterwall och Libris dock 8, liksom här.
Viktigt numismatiskt arbete. Antikvarien och sekreteraren
i Antikvitetsarkivet Carl Reinhold Berch (1706-77) var som
numismatiker kritisk mot föregångarnas tidiga myntbestämmelser och konstaterade bl.a. att ingen svensk myntning förekommit före kristendomens ankomst till Sverige.
Något han dock ej vågar stå för i denna beskrivning, där
svenska mynt fortfarande dateras till förkristen tid. Ett
supplement och en fortsättning utgavs av Silverstolpe 1825.
”Detta arbete öfverträffar vida Brenners Thesaurus, och
är för alla Mynt-älskare oumbärligit”, ansåg Warmholtz.
26. BERCH, Carl Reinhold. Namnkunniga svenska herrars och fruars skåde-penningar afritade och i koppar
stuckne; med bifogade lefvernes-beskrifningar utgifne
af Carl Reinhold Berch. 1-3 flocken. Stockholm, Johan
Georg Lange, 1777-81. 4:o. (4),+ 320 s.+ 10 grav. planscher; 218 s.+ 10 grav. planscher. Enstaka lagerfläckar,
lätta stänk i övre marginal i början av tredje flocken och
med svag fuktrand på två planscher. Något nötta nästan
uniforma samtida hfrbd, ryggarna med upphöjda bind
och beige titeletiketter, röda snitt. Två volymer. Ur Johan
Henric Schröders bibliotek, med hans ägaretikett och ur
Säbylunds. Med utraderad äldre ägaranteckning och
med svartstämpel på första titelbladet. 	
5000:–
Warmholtz 9301 (1-2 flocken). Setterwall 5041. Tredje
flocken utgavs postumt av Gudmund Jöran Adlerbeth,
trots att Warmholtz misströstade om att få se den utgiven. Även en fjärde flock planerades och 16 planscher till
den graverades, men den blev aldrig utgiven. Fin proveniens. Johan Henrik Schröder (1791-1857) var 1825 ordi-

narie amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek och
prefekt för mynt- och medaljkabinettet. Han utgav även
en katalog över myntsamlingen. 1830 blev han professor i
Uppsala. Hans bibliotek, ”fullt af gamla sällsynta svenska
böcker”, såldes på bokauktion 1866 i Uppsala efter tryckt
förteckning, ”Bibliotheca Schröderiana”.
27. BERGSTEN, Nils. Bevillningsutskott vid frihetstidens riksdagar. Ak. avh. Uppsala, Almqvist & Wiksell,
1906. 8:o. X,+ 144 s. Trevligt senare grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och med främre omslaget
medbundet. Från Säbylunds bibliotek.	
450:–
28. BERGSTRÖM, Otto. Kungl. Hälsinge regementes
chefer 1629-1909. Biografiska anteckningar. Med 22 porträtt. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1909. 8:o. (4),+
82 s. Mörkbrunt hkbd med lite nött ljusbrun titeletikett
i skinn. Främre omslag medbundet. Från biblioteket på
Säbylund, med dess exlibris.	
300:–
Otto Bergström (1850-1915) tjänstgjorde redan under sin
militära utbildningstid vid Generalstabens krighistoriska
avdelning och på Krigsarkivet. Hans insatser på det personhistoriska området ansågs förebildliga och han utgav
även historiker över Västgöta och Upplands regementen
samt över Vadstena krigsmanshus.
29. BESKOW, Bernhard von. Karl den tolfte. En minnesbild af Bernh. v. Beskow. I-II. Stockholm, P. A. Norstedt
& söner, 1868-69. 8:o. (2),+ 288; (4),+ 259 s. Fläckar på titelbladen, det andra med fuktrand. Trevliga gröna senare kbd, guldornerade ryggar med röda titeletiketter och
med de tryckta omslagen medbundna. Från Säbylunds
bibliotek, med dess exlibris.	
1200:–
Setterwall 2686. Båda delarna i första upplagan, första
delen utkom i en andra upplaga samma år. Detta är en utökad omarbetning av “Karl den tolfte i Alt-Ranstadt”, som
Beskow hade publicerat i Svenska akademiens handlingar
1866 och som riktade sig mot Fryxells kritiska syn på Karl
XII som statsman. Det större arbetet utkom dock postumt
då Beskow dog i oktober 1868.
30. BILDT, Carl (ed.) Christine de Suède et le cardinal Azzolino. Lettres inédites (1666-1668). Avec une
introduction et des notes par le Baron de Bildt. Ouvrage contenant deux gravures et un fac-similé. Paris, E.
Plon, Nourrit et Cie., 1899. 8:o. XXVIII,+ 514,+ (1) s.+
2 planscher i ljustryck,+ utvikbart faksimil av ett brev.
Ljusbrunt hfrbd, guldornerad rygg med röd titeletikett,
marmorerade pärmar. Ur Säbylunds bibliotek, med dess
exlibris. 	
1200:–
Setterwall 967.
31. BILDT, Carl. Christine de Suède et la conclave de
Clément X (1669-1670) par Le Baron de Bildt. Ouvrage contenant trois gravures. Paris, Plon-Nourrit et Cie,
1906. 8:o. (4),+ X,+ 281,+ (2) s.+ 3 planscher. Ljusbrunt
hfrbd, guldornerad rygg med röd titeletikett, marmo-

rerade pärmar och främre omslaget medbundet. Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris. 	
1200:–
Setterwall 1107.
32. BJÖRKMAN, Leif. Sverige inför operation Barbarossa. Svensk neutralitetspolitik 1940-1941. Stockholm,
Allmänna förlaget, 1971. 8:o. 520 s.+ planscher. Grönt kbd
med guldornerad rygg och omslaget medbundet. (Sverige under andra världskriget). Ur Säbylunds bibliotek,
med dess exlibris. 	
400:–
33. BODY, Albin. Gustave III roi de Suède aux eaux de
Spa. Bruxelles, Ch. Vanderauwera, 1879. 8:o. 131 s. Något
nött samtida hfrbd, guldornerad blekt rygg. Ur Eugéne
Lewenhaupts bibliotek på Säbylund, med anteckningen
att den köpts in auktion efter K. A. Lindström 1885.
900:–
Setterwall 2190. Innehåller även dikten ”L’apparition du
génie de la Suède. Poëme à monsieur le comte de Haga”
av M. Fabre d’Églantine. Albin Body (1836-1916) skrev
framförallt om hälsobadet i Spa, bl.a. en historiek och en
bibliografi i ämnet. Han skrev även om Peter den Stores
besök i Spa.
34. BONDE, Gustaf. Sverige under Ulrica Eleonora och
Fredric I. eller ifrån 1718 till 1751. Efter den, af framledne hans excellence, riks-rådet herr friherre Cedercreutz,
författade handskrift. Ett inledande bihang till skriften
Tessin och tessiniana. Stockholm, Johan Immelius [Ecksteinska] tryckeriet, 1821. 8:o. (8),+ 278 s. Tjockt papper
med breda marginaler. Lätta lagerfläckar och enstaka
fuktränder och småfläckar. Senare halvlinneband med
guldornerad rygg med röd titeletikett och med främre
tryckta omslaget medbundet. Med Axel Lewenhaupts
namnteckning på omslagets insida, daterad 1822, och
från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
2500:–
Setterwall 3087. Här med det fösta kasserade titelbladet
som anger Johan Immelius som tryckare. Tryckaren Johan
Imnelius hade påbörjat tryckandet av boken och hunnit
trycka de första 14 arken, samt det första titelbladet, då
tryckningen övertogs av det Ecksteinska tryckeriet, som då
tryckte ett nytt titelblad, ”Sverige, under Ulrica Eleonora
och Fredric I, eller ifrån 1718 till 1751. Efter den, af framledne hans excellence, riks-rådet herr grefve Gustaf Bonde
författade handskrift med ett tillägg om fredsförhandlingarna i Åbo 1741-1742, af r. r. herr gr. H. Cedercreutz”. Det
är den första kompletta utgåvan av riksrådet greve Gustaf
Bondes (1682-1764) postuma verk om den tidiga frihetstiden, utgiven av Herman Cedercreutz. Den ansågs länge
som en av de viktigaste källorna till den tidiga frihetstidens
historia. Ett utdrag hade tidigare, 1779, publicerats under
titeln ”Historiska uplysningar om tilståndet i Swerige under konung Fredric den förstes regering”, med nya upplagor 1787 och 1795.
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35. BONNESEN, Sten. Studier över August II:s utrikespolitik 1712-1715. I. Ak. avh. Lund, 1918. 8:o. XXIV,+
306 s. Häftad, ryggen blekt. Trevligt grönt kbd med röd
titeletikett i skinn och stänkta snitt. Omslaget medbundet. Från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
500:–
Allt som utkom.
36. Brahe. TROILIUS, Magnus. Sal. öfwerstens grefwe
Eric Brahes märkwärdiga och christeliga beredelse til
döden år 1756. Författad af thess tilförordnade skriftefader, probsetn mag. Magnus Troilius, och af trycket utgifwen enligit thes öfwerlemnade manuscript. Uppsala,
Johan Edman, 1770. 8:o. 112 s. Lagerfläckig. Senare rött
hkbd med guldornerad rygg (Öhmansson & co bokbinderi). Från biblioteket på Säbylund.	
950:–
Bring, Rättegångshandlingar 82:4. Eric Brahe (1722-1756)
militär och politiker, avrättad den 23 juli 1756 för sin inblandning i hovets revolutionsförsök detta år. Magnus
Troilius (1704-62) var representant för prästeståndet vid
flera riksdagar.
37. BRATT, Arnold. Sverges yttre politik under de preliminära förhandlingarna före freden i Rijswijk. Ak. avh.
Uppsala, K. W. Appelbergs boktryckeri, 1905. 8:o. XIII,+
(3),+ 134 s. Trevligt senare grönt kbd, guldornerad rygg
med röd titeletikett och med omslaget medbundet. Från
Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.	
450:–
Setterwall 1740.
38. BRENNER, Elias. Thesaurus nummorum sueo-gothicorum studio indefesso Eliae Brenneri L. annorum
spatio collectur, secundum seriem temporum dispositus, atque e tenebris cum commentatione in apricum
prolatus. Stockholm, Joh. Laur. Horrn, 1731. 4:o. Grav.
extra titel,+ (16),+ 270,+ (2) s.+ 63 grav. planscher, varav
tre utvikbara. Många myntillustrationer i texten. Upplaga på stort papper. Sammanbunden med:
(WARMHOLTZ, Carl Gustaf.) Catalogus variorum
usque ad hoc tempus editorum operum circa rem
nummariam in Suecia. Stockholm, Kumblinianis, 1780.
4:o. 16 s. Klistermarmorerat pappband från slutet av
1700-talet, guldornerad rygg med gul- och svart titeletikett, gröna snitt. Något nötta falsar. Försättsbladet med
bortklippt namnteckning.	
12000:–
Hesse 0610 och 0206. Warmholtz 7568. Almquist, Sveriges
bibliografiska litteratur 1379 för Warmholtz. Andra upplagan av Elias Brenners (1647-1716) viktiga verk om svenska mynt, utgiven postumt av Nils Keder. Den första kom
1691 i mycket liten upplaga. Porträttet av Brenner är efter
Claude Haton medan det graverade titelbladet är graverat av Herman Padt Brügge efter teckning av Elias Brenner själv. Brenner har dessutom själv ritat av mynten som
återfinns på planscherna. Hans huvudsakliga intresse var
miniatyrmåleriet, med antikviteter och numismatik som
bisyssla. På slutet finns Libellus de Numophylaciis Sueciæ,
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där han räknar upp ett stort antal mynt- och medaljsamlare. Warmholtz lila arbete är ett sammandrag ur hans
”Bibliotheca historica Sveo-Gothica”, översatt till latin av
G. Regnér, och avsett att vara ett bihang till Brenner. Det
bifogades de exemplar av Brenners verk som i 50 år låg
outgivna.
39. BRILIOTH, Yngve. Den påfliga beskattningen af
Sverige intill den stora schismen. Ak. avh. Uppsala, 1915.
8:o. XXVIII,+ (2),+ 385 s. Trevligt grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och med omslaget medbundet. Ryggetiketten något blekt. Från biblioteket på
Säbylund med dess exlibris. 	
600:–
40. BRULIN, Herman. Sverige och Frankrike under
Nordiska kriget och Spanska successionskrisen åren
1700–1701. Till belysning af Sveriges utrikespolitik under Karl XII. Ak. avh. Uppsala, 1905. 8:o. XX,+ 234,+ (1) s.
Trevligt senare grönt kbd med röd titeletikett i skinn och
stänkta snitt. Omslaget medbundet. Med dedikation till
Eugéne Lewenhaupt och från Säbylunds bibliotek, med
dess exlibris.	
500:–
41. BRÄNNMAN, Erik. Frälseköpen under Gustav II
Adolfs regering. Ak. avh. Lund, C. W. K. Gleerup, 1950.
8:o. XII,+ 464 s. Linneband med något nött röd titeletikett (Sven Olsson, Söderköping). Ur Säbylunds bibliotek,
med dess exlibris. 	
600:–
42. (BURENSTAM, Carl utg.) Handskrifter i Nederländska och Belgiska med flera archiver, samlade af
B. Haag, H. L. Smits, 1885. 8:o. (2),+ IV,+ 136 s. Titel
tryckt i rött och svart. Nött originalskinnryggsband och
stänkmarmorerade pärmpapper. Med Carl Burenstams
namnteckning och noteringen ”Tjelfvesta exemplaret”,
och med diversei egenhändiga tillägg med bläck. I ficka
på slutet med anteckningar av Burenstam två vikta tidningsartiklar on Bernadotte på franska. Ett faksimil saknas dock. 	
2000:–
Setterwall 139. Burenstams eget exemplar. De flesta av diplomaten och historikerns Burenstams utgåvor av arkivfynd trycktes i mycket små upplagor, så även denna som
har Burenstams anteckning att hela upplaga är 50 exemplar. Carl Burenstam (1829-1907) var mellan 1870 och 1895
svensk ministerresident och minister i Bryssel och Haag,
och bedrev då arkivforskningar där efter svenskrelaterat
material. Planscherna med heraldiska motiv. Troligen, liksom de flesta av Burenstams böcker, tryckt i liten upplaga.
43. (BURENSTAM, Carl.) Documents recueillis de
differentes archives par B. Haag, H. L. Smits, 1888. 8:o.
(2),+ IX,+ (1),+ 144 s. Titel tryck i rött svart. Oskuren
i nött originalskinnryggsband med stänkmarmorerade
pappärmar. 	
900:–
Setterwall 137. De flesta av diplomaten och historikerns
Burenstams utgåvor av arkivfynd trycktes i mycket små
upplagor, så troligen även denna. Carl Burenstam (1829-

1907) var mellan 1870 och 1895 svensk ministerresident och
minister i Bryssel och Haag, och bedrev då arkivforskningar där efter svenskrelaterat material.
44. (BURENSTAM, Carl.) Om Carl XIIs och svenska
krigarnes hemfärd från Turkiet genom Siebenburgen,
Ungern och Österrike 1714. Haag, H. L. Smits, 1872. 8:o.
(5),+ (blank),+ 119s.+ stor utvikbar karta i ficka,+ 2 utvikvbara litogr. faksimil av brev. Titel tryckt i rött och
svart. Grönt originalklotryggsband med blå marmorerade pappärmar, något lös i bindet. Nr 21 av en upplaga
på 50 numrerade exemplar med handskriven dediktion
till Gabriel Djurklou. 	
2000:–
Setterwall 2972. En fransk upplaga utkom 1874. De flesta
av diplomaten och historikerns Burenstams utgåvor av arkivfynd trycktes i mycket små upplagor. Carl Burenstam
(1829-1907) var mellan 1870 och 1895 svensk ministerresident och minister i Bryssel och Haag, och bedrev då arkivforskningar där efter svenskrelaterat material.
45. BURGUS, Petrus Baptis. Mars Sveco-Germanicus,
sive rerum à Ferdinando Imp., & Gustavo Adolpho Sueciae rege gestarum libri tres. Quibus belli Sveco-Germanici initia, progressus & adhuc pendentes exitus, una
cum dicti regis moribus, disciplina militari, & fatali tandem occasu fidelissimè referuntur. Et appositis ad marginem notis (que vice epitomesesse possint) illustrantur.
Köln, Andream Binghium, 1644. 16:o. Grav. extra titelblad,+ (6),+ 232 s.+ 6 grav. porträtt. Småfläckar, något
större fläck s. 3-4 och s. 151. Samtida pergamentband,
ryggen med handtextad titel och senare pappersetikett,
något lös i inre främre fals. Överstruken namnteckning.
Från Säbylunds bibliotek	
3000:–
Warmholtz 3797 not. Andra upplagan av Burgus arbete
om trettioåriga kriget med denna titel, den första kom
1641. Det är dock samma som ”De bello suecico commentarii” som kom 1633 och en mängd senare upplagor. Deras
mängd av illustrationer varierar.
46. CARLBOM, J. Levin. Tre dagars slaget vid Warschau
den 18, 19 och 20 juli 1656 samt de föregående mindre
fältslagen 1655 och 1656 med planscher, kartor och bataljplaner. Ett tvåhundrafemtioårigt minne. Stockholm,
Aktiebolaget Varias Boktryckeri, 1906. 8:o. 209,+ (2) s.+
planscher,+ kartor. Trevligt grönt kbd med röd titeletikett i skinn och stänkta snitt. Omslaget medbundet. Från
Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.	
500:–
Såldes till förmån för den tilltänkta ärestoden åt Karl X
Gustav i Stockholm 1908.
47. CARLBOM, Johan Levin. Magnus Dureels negotiation i Köpenhamn 1655-57. Sveriges och Danmarks inbördes förhållanden under åren närmast före Karl X:s
första danska krig. Ak. avh. Göteborg, Wald. Zachrissons
Boktryckeri, 1901. 8:o. (2),+ (2 blanka),+ XIII,+ (blank),+
323,+ (blank),+ VII s. Trevligt senare grönt kbd med röd

titeletikett i skinn och stänkta snitt. Från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.	
750:–
48. CARLGREN, Wilhelm Mauritz. Neutralität oder Allianz. Deutschlands Beziehungen zu Schweden in den
Anfangsjahren des ersten Weltkrieges. Diss. Stockholm,
Almqvist & Wiksell, 1962. 8vo. 276 s.+ 6 plates. Green
half cloth. Covers included. (Stockholm Studies in History 6.) From the library at Säbylund, with its bookplate.
500:–
49. CARLGREN, Wilhelm. Riksdagsutskott före 1680
med särskild hänsyn till sekreta utskottet. Ak. avh.
Uppsala, W. W. Appelbergs, 1909. 8:o. XII,+ (4),+ 254
s. Trevligt senare grönt kbd, guldornerad rygg med röd
titeletikett och med främre omslaget medbundet. Omslaget lagat och förstärkt. Från Säbylunds bibliotek, med
dess exlibris.	
600:–
Setterwall 4853 som saknar rättelsebladet.
50. CARLON, Manfred. Ryska kriget 1656-1658. Ak. avh.
Stockholm, Centraltryckeriet, 1903. 8:o. (2),+ IV,+ 131 s.
Trevligt senare grönt kbd med röd titeletikett i skinn och
stänkta snitt. Omslaget medbundet. Från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.	
450:–
Avhandlingen ventilerades i Lund.
51. CARLQUIST, Gunnar. Carl Fredrik Scheffer och
Sveriges politiska förbindelser med Danmark åren
1752- 1765. Ak. avh. Lund, Gleerupska universitets-bokhandeln, 1920. 8:o. XXVIII,+ 326 s. Trevligt grönt kbd,
guldornerad rygg med röd titeletikett och med omslaget
medbundet. Från Säbylunds bibliotek.	
500:–
52. CARLSON, Fredrik Ferd. Om fredsunderhandlingarne åren 1709-1718. Ett bidrag till Carl XII:s historia.
Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1857. 8:o. (4),+ 166,+
(2) s. Genomgående fuktrand. Trevligt senare grönt kbd
med röd titeletikett i skinn och stänkta snitt. Från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.	
400:–
53. CARLSSON, A. B. Den svenska centralförvaltningen
1521-1809. En historisk öfversikt. Ak. avh. Stockholm, K.
L. Beckman, 1913. 8:o. XI,+ (blank),+ 206 s. Ljust kbd med
svartpräglad rygg med röd titeletikett, omslaget medbundet. Dedikation till Eugén Lewenhaupt på främre
omslaget, och med Säbylunds exlibris. 	
600:–
54. CARLSSON, Einar. Den ryska giftermålsfrågan
under Gustav lV Adolfs minderårighet och första regeringstid. Ak. avh. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1925.
8:o. X,+ 278 s. Trevligt grönt kbd med guldornerad rygg
med röd titeletikett, och med omslaget medbundet. Ur
Säbylunds bibliotek, med dess exlibris. 	
500:–
55. CARLSSON, Signe. Sverige och Storbritannien 17871790. Studier i den gustavianska tidens diplomatiska
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historia. Ak. avh. Lund, Gleerupska Univ.-Bokhandeln,
1944. 8:o. (2),+ 331,+ (2) s. Trevligt grönt kbd med guldornerad rygg med röd titeletikett, och med omslaget medbundet. Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
450:–
Spikningsbladet medbundet.
56. Som ovan. Trevligt gult kbd med röd titeletikett, och
med omslaget medbundet. Ur Olof von Feilitzens bibliotek, med hans exlibris och med Säbylunds.
500:–
Spikningsbladet medbundet.
57. CARLSSON, Waldemar. Gustaf II Adolf och
Stralsund 1628–juli 1630. Ak. avh. Uppsala, 1912. 8:o.
XX,+ 264 s. Trevligt senare grönt kbd med röd titeletikett i skinn och stänkta snitt. Från Säbylunds bibliotek,
med dess exlibris.	
600:–
58. CASTELNAU, Jacques. Christine reine de Suède
1626-1689. Paris, Librarire Hachette, 1944. 8:o. 255,+ (1)
s. Trevligt grönt kbd med guldornerad rygg med röd titeletikett. Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
450:–
59. CEDERSTRÖM, Rudolf & MALMBORG, Gösta
(utg.) Den äldre livrustkammaren 1654. Stockholm,
Nordiska Bokhandeln, 1930. Folio. XXVIII,+ 116,+ (3)
s.+ 108 planscher. En plansch lös. Helt skinnband, ryggen med kraftigt uphöjda bind, pärmarnas insidor med
handritade girlanger i bläck signerade Marianne Nannes
1931, röda stänksnitt och med främre omslaget medbundet. Dedikation till Carl von Essen från Gösta Malmborg. Från Säbylunds bibliotek.	
2000:–
Numrerad upplaga om 500 exemplar, varav detta är nr.
311.
60. CHANCE, James Frederick (Ed.) British Diplomatic
Instructions 1689-1789. Volume I - Sweden 1689-1727
[and Volume V - Sweden 1727-1789.] London, Office of
the Society, 1922-28. 8vo. xxxviii,+ 250; xxvi,+ 268 pp.
Partly uncut in publ. dec. cloth. Two volumes, spines
slightly faded. From the library of Säbylund, with its
book plate.	
800:–
61. CHANUT, Pierre Hector. Anteckningar om det som
tilldragit sig i Sverige ifrån år 1645 till år 1649; samlade
ur franska ambassadörens i Sverige, P. Chanuts brefvexling. Tillika med drottning Christinas egenhändiga
anmärkningar vid herr Chanuts uppgifter: funna i ett
exemplar af hans memoires de ce qui est passé en Suède
m.m. Stockholm, i Ecksteinska boktryckeriet, 1826. 12:o.
IV,+ 441,+ (3) s. Något nött samtida hfrbd, guldornerad
rygg med röd titeletikett, gröna snitt. Ryggen något solkig. Med A. Lewenhaupts namnteckning. Ur biblioteket
på Säbylund.	
2500:–
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Setterwall 1785. Första svenska upplagan. Det franska originalet utkom i Paris 1674-75 och behandlade även tiden
fram till 1655. Framställningen om tiden från 1649 till 1655
anses dock vara skrivna av Chanuts sekreterare, de Piques.
Pierre Hector Chanut (1604-67) var fransk diplomat och
1645-49 fransk ministerresident i Sverige samt innehade
ambassadörsposten i Stockholm och i Lübeck 1649-53. Han
vann Kristinas gunst och förmedlade bl.a. kontakten med
Descartes samt anses ha påverkat drottningen i religionsfrågan.
62. CLASON, Sam & FORSSELL, Arne (utg.) Konstitutionsutskottets protokoll vid 1810, 1812 och 1815 års
riksdagar på Riksgäldskontorets uppdrag utgivna av
Sam Clason och Arne Forssell. 1-2. Lund, Håkan Ohlssons boktryckeri, 1931. 8:o. XIV,+ 434; (4),+ 435-835 s.
Grönt hkbd med guldornerad rygg och med båda främre
omslagen medbundna. Från Säbylunds bibliotek, med
dess exlibris. 	
600:–
63. CLASON, Sam. Till reduktionens förhistoria. Godsoch ränteafsöndringarna och de förbudna orterna. Ak.
avh. Uppsala, Akademiska bokhandeln, 1895. 8:o. VIII,+
280,+ 72,+ (2) s. Trevligt senare grönt kbd, guldornerad
rygg med röd titeletikett och med omslaget medbundet.
Dedikation till Eugéne Lewenhaupt och från Säbylunds
bibliotek, med dess exlibris. 	
500:–
Setterwall 794.
64. (CREUTZ, Carl Magnus.) Anjala-förbundet. Bidrag
till dess historia. Efter enskilta och offentliga handlingar af Mauno Malmanen. Stockholm, P. A. Norstedt &
Söner, 1848. 8:o. X,+ 127 s. Genomgående fuktrand. Senare vinrött hkbd med guldornerad rygg med grön titeletikett. Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
600:–
Setterwall 3592. Carl Magnus Creutz (1821-93) var politiker och historiker. Under pseudonymen Mauno Malmanen skrev han även en historik över Nådendals kloster.
65. CURTHS, Karl. Fältslagen wid Breitenfeld och Lützen under trettiåriga kriget. Ett bidrag till konung Gustaf II Adolfs historia af K. Curths. Uppsala, Palmblad &
c, 1819. 8:o. (2),+ 62 s. Lätta fläckar, något kraftigar i övre
hörn på s. 1. Häftad och oskuren i samtida gråpappersomslag. Med Axel Lewenhaupts namnteckning, daterad
1824. Ur Säbylunds bibliotek.	
750:–
Setterwall 1878. Det tyska originalet utkom 1814.
66. DAHLBÄCK, Göran. Uppsala domkyrkas godsinnehav med särskild hänsyn till perioden 1344–1527.
Ak. avh. Illustrerad. Stockholm, Almqvist & Wiksell,
1977. 8:o. (14),+ 430 s. Grönt hkbd med guldornerad rygg
och med främre omslaget medbundet. (Studier till Det
medeltida Sverige 2.) Ur Säbylunds bibliotek, med dess
exlibris.	
450:–

67. DALGREN, Lars. Sverige och Pommern 1792-1806.
Statskuppen 1806 och dess förhistoria. Ak. avh. Uppsala,
K. W. Appelberg, 1914. 8:o. XVI,+ 186 s. Trevligt senare
grönt kbd med guldornerad rygg med röd titeletikett,
och med omslaget medbundet. Dedikation till Eugéne
Lewenhaupt, och ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris. 	
450:–

raised bands, spine faded. From the library of Eugéne
Lewenhaupt at Säbylund, with his annotation in ink
that he bought it at the auction after C. A. Ossbahr.
1500:–
Innehåller mycket om svenska krigsbyten från Mähren,
inte minst från Prag. Trevlig proveniens från både Ossbahr och Eugéne Lewenhaupt!

68. (DALMAN, W. F. ) Något om s.k. ”minnen” af märkvärdiga män jemte en liten utflykt inom frihetstidens
historia. Af D. Stockholm, K. A. Lindström, 1865. 8:o.
47 s. Fläckigt titelblad. Häftad, med pappersryggremsa.
Med dedikation till Anders Fryxell på titelbladet. Från
Säbylund.	
1500:–
Wilhelm Fredrik Dalman (1801-81) var journalist och politiker, och mycket aktiv i representationsreformsdebatten
på 1860-talet och han var en ivrig försvarare av reformen.
Hans huvudsakliga arbete är “Några anteckningar från
våra ståndsriksdagar 1809-1865”.

73. DUPUY, Trevor Nevitt. The Military Life of Gustavus
Adophus: Father of Modern War. New York, Franklin
Watts, 1969. 8:o. xix,+ (blank),+ 167 s. Illustrerad. Okbd
med skyddsomslag. Från Säbylunds bibliotek, med dess
exlibris. 	
250:–
Den amerikanske översten Trevor Nevitt Dupoy skrev en
lång rad av ”Military Life of ”, bl.a. om Alexander den Store, Fredrik den Store, Washington, Djingis Khan, Churchill.

69. DANIELSON, Hilding. Sverige och Frankrike 17271735. Ett bidrag till belysning av Arvid Horns utrikespolitik. Ak. avh. Lund, Håkan Ohlssons boktryckeri,
1920. 8:o. (2),+ XVI,+ 363 s. Trevligt grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och med omslaget medbundet. Från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
600:–
Danielson utgav 36 år senare en fortsättning, ”Sverige och
Frankrike 1736-1739. Till belysning av Arvid Horns politik
och fall” (Lund 1956).
70. De Geer. DAHLGREN, E. W. Louis De Geer 15871652. Hans lif och verk. På uppdrag af hans ättling friherre Louis De Geer till Leufsta tecknade af E. W. Dahlgren. 1-2. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1923. Folio.
XVII,+ (3),+ 284,+ (1) s.+ 14 planscher, varav 5 porträtt
i heliogravyr; (6),+ 285-604,+ (1) s.+ 23 planscher, varav 9 porträtt i heliogravyr. Förlagets hfrbd, rikt guldornerade ryggar med röda ryggtiteletiketter, pärmarna
med förgyllt ramverk med De Geerska vapnet i färg på
frampärmarna, övre guldsnitt och övriga snitt putsade,
främre omslagen medbundna (G. Hedberg). Två volymer. Från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris.
4000:–
Tryckt i 300 numrerade ex., varav detta är nr. 52 och tryckt
på lumptryckspapper från Grycksbo.
71. Douglas. DOUGLAS, Oscar Wilhelm. Ätten Douglas
i Sverige 1662-1916. En släktkrönika. Örebro, 1979. 8:o.
427 s. Ljusblått okbd. Från biblioteket på Säbylund, med
dess exlibris.	
300:–
72. DUDIK, B. Forschungen in Schweden für Mährens
Geschichte. Im Auftrag des hohen mähr. Landesausschusses im Jahre 1851 unternommen und veröffentlicht.
Brünn, Carl Winiker, 1852. XVI,+ 478 pp. Foxing. Somewhat worn contemporary half calf, gilt spine with

74. EDÉN, Nils (utg.) Brev av Gustav Vasa. Ett urval.
Stockholm, Norstedt, 1917. Porträtt,+ X,+ 192 s. Trevligt
grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och
med omslaget medbundet. Från biblioteket på Säbylund
med dess exlibris. 	
600:–
75. EDÉN, Nils. Om centralregeringens organisation
under den äldre vasatiden (1523-1594). Ak. avh. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1899. 8:o. XXIV,+ 272 s. Trevligt
grönt senare kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett
och med omslaget medbundet. Från Säbylunds bibliotek.	
500:–
Setterwall 476.
76. EHRENSVÄRD, Gustaf Johan. Dagboksanteckningar förda vid Gustaf III:s hof. Utgifna af D:r E. V. Montan.
1-2. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1877-78. 8:o. (6),+
VI,+ 19,+ (blank),+ 464; (4),+ XX,+ 512 s. Fina ljusbruna hfrbd, sparsamt guldornerade ryggar med röda resp.
blå titel- och deltiteletiketter. Två volymer. Ur Säbylunds
bibliotek, med dess exlibris. 	
1800:–
Setterwall 2126. Utgiven i serien ”Bidrag till Sveriges historia utgifna av D:r E. V. Montan”. Första delen innehåller
Journal för åren 1776 och 1779 samt berättelse om svenska teaterns uppkomst. Andra delen Journal för år 1780,
bref och minnen 1770-79 samt ministerdepescher 1780-83.
Kammarherre Ehrensvärds dagboksanteckningar utmärker sig, enligt Bring, för sitt ”briljanta språk och sin intresseväckande framställning”, och ger ”ett ovärderligt galleri
av bilder utav den tidens framträdande personer”.
77. EINARSDÓTTIR, Ólafia. Studier i kronologisk
metode i tidlig islandsk historieskrivning. Ak. avh.
Lund, CWK Gleerup, (1964). 8:o. X,+ 377 s. (inklusive
två utvikbara tabeller),+ plansch. Grönt kbd med guldornerad rygg och röd titeletikett, omslaget medbundet.
(Bibliotheca Historica Lundensis XIII.) Ur biblioteket på
Säbylund, med dess exlibris. 	
600:–
9

78. EKEGÅRD, Einar. Studier i svensk handelspolitik
under den tidigare frihetstiden. Ak. avh. Uppsala, 1924.
8:o. XXVIII,+ 488,+ (2) s.+ 3 tabeller, varav 2 utvikbara, en dock med reva. Trevligt grönt kbd, guldornerad
rygg med röd titeletikett och med omslaget medbundet. Från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris.
800:–
Ovanlig avhandling i ekonomisk historia.
79. EKHOLM, Curt. Balt- och tyskutlämningen 19451946. 1-2. Ak. avh. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1984.
XVI,+ 220,+ (4); XXVIII,+ 440,+ (4) s. Gröna klotryggsband, med omslagen medbundna. Två volymer. (Studia
Historica Upsaliensia 136-7.) Från Säbylunds bibliotek,
med dess exlibris.	
600:–
Del 1: Ankomsten och interneringen; del 2: Utlämningen
och efterspelet. Del två utgör avhandlingen.
80. EKMAN, Stig. Slutstriden om representationsformen. Ak. avh. Uppsala, Norstedt, 1966. 8:o. 439 s. Trevligt grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och
med omslaget samt främre skyddsomslaget medbundna.
(Studia Historica Upsaliensia XXII.) Från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.	
500:–
81. ELMROTH, Ingvar. Nyrekrytering till de högre ämbetena 1720-1809. En socialhistorisk studie. Ak. avh.
Lund, Gleerup, 1962. 8:o. XVI,+ 282 s. Trevligt grönt kbd
med röd titeletikett och rödstänkta snitt. Omslaget medbundet. (Bibliotheca historica Lundensis. X.) Från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris. 	
600:–
82. ENBLOM, Walfrid. Privilegiestriderna vid frihetstidens början 1719-1723. Ett bidrag till ståndsutjämningens historia. Ak. avh. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1925.
8:o. XII,+ 186 s. Trevligt grönt kbd med röd titeletikett
och rödstänkta snitt. Omslaget medbundet. Från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris.	
500:–
83. ENEWALD, Nils. Sverige och Finnmarken. Svensk
finnmarkspolitik under äldre tid och den svensk-norska
gränsläggningen 1751. Lund, Gleerupska univ.-bokhandeln, 1920. 8:o. XXII,+ 261,+ (1) s. Saknar en karta. Grönt
kbd med röd titeletikett och rödstänkta snitt. Från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris.	
450:–

84. ENGESTRÖM, Johan von. Historiska anteckningar
och bref från åren 1771-1805 af Johan von Engeström. Utgifna af D:r Erik Vilhelm Montan. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1877. 8:o. (6),+ LXVI,+ 356 s. Titel tryckt i
rött och svart. Fint ljusbrunt hfrbd, sparsamt guldornerad rygg med röd resp. blå titel- och deltiteletikett. Ur
Säbylunds bibliotek, med dess exlibris. 	
900:–
Setterwall 2128. Protokollsekreteraren och fullmäktige i
Riksgäldskontoret Johan von Engeström, bror till Jacob och
Lars von Engeström. Hans här utgivna anteckningar rör
huvudsakligen riksdagarna 1771-72 och 1786 samt tilldra10

gelserna i Stockholm mars-maj 1792. Dessutom åtskilliga
brev och en utförlig skildring av von Engeströms politiska
verksamhet.
85. ENGESTRÖM, Lars von || TEGNÉR, Elof (utg).
Minnen och anteckningar. Utgifna efter handskrifter
och samlingar tillhöriga Grefve L. S. von Engeström och
svenska riksbiblioteket, af Elof Tegnér. 1-2. Stockholm,
F. & G. Beijers förlag, 1876. 8:o. Litogr. porträtt,+ (2),+
XVI,+ 360 s.+ 4 färglitogr. planscher; VI,+ 434,+ (1) s.
Titlarna tryckta i rött och svart. Ljusbrunt hfrbd, något
blekt guldornerad rygg med upphöjda bind och blå titeletikett. En volym. Ur Säbylunds bibliotek, med dess
exlibris. 	
750:–
Lars von Engeström (1751-1826) var statsman, diplomat,
akademikansler och en framstående gynnaren av vetenskap och vitterhet. Hans memoarer berör dock främst hans
tid som minister i Warszawa och i London. De fyra färglitografiska planscherna som ingår i den första volymen
avbildar de svenska hovdräkterna.
86. ENGSTRÖM, Sten. Bo Jonsson. I. Till 1375. Ak. avh.
Uppsala, 1935. 8:o. XXXII,+ 331 s. Ljust halvlinneband
med brun titeletikett. Namnteckning och med Säbylunds
exlibris. 	
400:–
Allt som utkom. Om Bo Jonsson Grip.
87. ENNES, Barthold Anders. Biografiska minnen af
konung Carl XII:s krigare, samt andre embetsmän och
personer, under denna konungs tid, fångne i Ryssland,
flygtige i Turkiet, eller dödskjutne i fält. Med bilagor av
B. A. Ennes. 1-2. Stockholm, P. Sohm, 1818-19. 8:o. (24),+
702,+ (6); (22),+ 462,+ (12) s. Liten bläckplump s. 683685, enstaka småfläckar. Sammanbunden med:
ENNES, B. A. Svenskarne i Bender Biografier samlade
af B. A. Ennes. Jönöping, J. P. Lundström, 1808. 8:o. 43
s. Lagerfläckig. Något senare ljusbruna hfrbd, guldornerade ryggar med röda titeletiketter, marmorerade snitt.
Två volymer. Ur Eugéne Lewenhaupts bibliotek, med
hans exlibris och anteckningen att de är inköpta efter P.
Hanselli 1879. Ur Säbylunds bibliotek.	
5000:–
Setterwall 4337 resp 4338. Ågren 691 resp 691 not. Verket
inleds med en kort översikt över Karl XII:s historia. Biografierna är uppställda regementsvis och i gradordning.
Innehållet i det andra verket, ”Svenskarna i Bender” återfinns omarbetat och utökat i det första, i kapitlet “Flyktige
i Turkiet” i andra delen. Barthold Anders Ennes (17641841) var själv militär och deltog både i Pommern och i
finska kriget 1808-09, och slutade som major. Det som mest
upptog hans tid var dock antikvariska och militärbiografiska studier. Han korresponderade flitigt med Liljegren
om småländska fornminnen och runstenar. De biografiska
samlingarna över de karolinska krigarna var dock hans
huvudintresse och i förordet till ”Biografiska minnen” tackar han inte mindre är 72 personer som hjälpt honom att
samla in uppgifter.

88. (ESSEN, Gustaf von.) Anteckningar om Kronprinsens Husar-regemente. Lund, Berlingska Boktryckeriet,
1858. 8:o. (4),+ 116,+ (1) s.+ utv. tabell,+ 1 handkolorerad
litogr. plansch. Häftad i blått glättat originalpappomslag
med bladslingor i relief. Från biblioteket på Säbylund
med dess exlibris samt med noteringen ”Skänkt af författaren Grefve G. von Essen.”	
1500:–
Med mängder av biografiska uppgifter.

ningen finns i Floderus “Handlingar hörande till konung
Carl XII:s historia”, som utkom 1819-26.
Archibald Philip Primrose, femte earlen av Rosebery och
förste earl av Midlothian (1847-1929) var engelsk politiker,
bl.a. premiärminister 1894-95, och författare. Han skapade en stor boksamling på sitt slott Durdan, och skänkte
bl.a. 3000 sällsynt skotska böcker till The National Library
of Scotland.

89. (ESSÉN, Rütger.) Diplomatiska brev från Stockholm. En brevväxling mellan herr Henri de Pallières vid
Franska republikens legation i Stockholm och herr Raymond Constans vid utrikesministeriet i Paris, oktober
1925 - september 1926. Stockholm, Bonniers, 1927. 8:o.
234,+ (1) s. Hfrbd, guldornerad rygg med röd titeletikett.
Ur Säbylunds bibliotek. 	
300:–

91. FALK, Albert. Gustaf Vasas utrikespolitik med afseende på handeln. Ak. avh. Stockholm, P. A. Norstedt &
Söner, 1907. 8:o. XVI,+ 208 s. Trevligt senare grönt kbd,
guldornerad rygg med röd titeletikett och med omslaget
medbundet, något blekt. Från Säbylunds bibliotek.
450:–
Setterwall 737. Avhandlingen ventilerad i Uppsala.

90. FABRICE, Friedrich Ernst von. The Genuine Letters of Baron Fabricius, Envoy from his serene Highness the Duke administerof Holstein to Charles XII.
of Sweden. Comprehending his entire correspondance
with the Duke himself, baron Goertz then privy-councellor to his serene highness, afterward prime minister to
his Swedish Majesty; and with count Reventlau, during
his residence with that monarch at bender; and also his
excurions for his service into differnet parts of the Ottoman dominions in 1710, 1711, 1712, and 1713. Interspersed throughout, with many signular particulars, secret
transactions, and curious anecdotes in relation to that
Northen hero, during his residence in Turkey. London, T.
Becket and P. A. Dehondt, 1761. 8:o. xxviii,+ 316 s. Enstaka fläckar. Senare rött saffianband, något nött och blekt
guldornerad rygg med upphöjda bind, pärmarna med
guldram, inre förgylld bordure och helt guldsnitt (B. M.
Pickering). Ur Lord Archibald Rosebery bibliotek, med
hans svarta Durdanexlibris av skinn på främre pärmens
insida och med hans blindstämpel från Durdans hus i
Epson både på titelbladet och på s. 100. Även med Marc
Pattisons blindstämpel från Lincoln College Oxon på titelbladet. Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
12000:–
Warmholtz 5788 not. Atabey 413. Ej i Blackmer. Första
engelska utgåvan av ”Anecdotes du sejour du roi de Suède
a Bender”. Det franska originalet utkom året innan medan
en tysk översättning utkom redan 1759.
Friedrich Ernst von Fabrice (1683-1750) var hertigen av
Holstein-Gottorps minister hos Karl XII i Bender. Hans
brevväxling, här utgiven postumt av C. Herold, dels med
administrationen i Holstein-Gottorp och dels med holsteinska ministrarna von Goertz och greve Reventlau, är en
viktig källa till historien om Karl XII i Bender. På svenska
finns breven delvis tryckta i Gjörwells ”Swenska Bibliotheket” del 1, och delvis i ”Förrådet, eller samling af åtskilliga
histor. och andra ämnen”, som utkom 1760, även den utgiven av Gjörwell. Ett urval publicerades även i bihanget
till Motrayes resor. Den enda kompletta svenska översätt-

92. FALK, Erik. Sverige och Frankrike. Från Gustaf II
Adolfs död till upplösningen af det svensk-franska förbundet 1632-1634. Ak. avh. Uppsala, Almqvist & Wiksell,
1911. 8:o. XVI,+ 183,+ (1) s. Trevligt senare grönt kbd med
guldornerad rygg med röd titeletikett och med omslaget
medbundet, dock kraftigt lagat. Ur Säbylunds bibliotek.
600:–
93. Fersen. FLACH, F. F. Grefve Axel von Fersen. Minnesteckning jemte utdrag ur hans dagbok och brefvexling. Stockholm, C. E. Fritzes hofbokhandel, 1896. 8:o.
IV,+ 172 s.+ 2 planscher. Vinrött hkbd med guldornerad
rygg. Ur Säbylunds bibliotek. 	
600:–
Setterwall 2971. Ovanlig biografi över Axel von Fersen.
Hans dagböcker gavs ut först 1925-34 av Alma Söderhjelm.
94. Fersen. KLINCKOWSTRÖM Rudolf Mauritz de.
Le Comte de Fersen et la cour de France. Extraits des
papiers du grand marechal de Suéde, comte Jean Axel
de Fersen. 1-2. Paris, Librairie de Firmin-Didot, 187778. 8vo. Engr. front,+ LXXVII,+ (blank),+ (2),+ 321,+
(2) pp.+ facsimile; (4),+ 440,+ (1) pp.+ folding facsimile.
Half calf, gilt spine with dark blue label, marbled boards. From the library of Säbylund, with its book plate.
1500:–
Setterwall 2255.
95. FORSSELL, Hans. Sverige 1571. Försök till en administrativ-statistisk beskrifning öfver det egentliga
Sverige, utan Finland och Estland. (1-2). Stockholm, P.
A. Norstedt & söner, 1872-(83). 8:o. (4),+ 350 s. Blyertsmarkeringar i marginalen. Samtida ljusbrunt hfrbd med
guldornerad rygg. (Äldre bidrag till Sveriges officiella
statistik 1.) Dedikation till P. E. Bergfalk och med dennes namnteckning. Ur Eugéne Lewenhaupts bibliotek på
Säbylund, med dess exlibris och med hans anteckning att
den är inköpt på auktion efter prof. Bergfalk 1890. 950:–
Setterwall 5576 resp 608. Häfte ett utkom 1872 och omfattade 112 sidor, och häfte två utkom 1883 med sidorna 11311

350. Som vanligt i bundna exemplar finns inte titelbladet
till andra häftet med. Tillsammans med Forssells övriga
utgåvor ett av de viktigare källsamlingarna för 1500-talet.
Ovanlig.
96. FORSSELL, Hans. Bidrag till historien om Sveriges
förvaltning under Gustaf den förste. Ak. avh. Stockholm, Josef Seligmann, (1866). 8:o. (2),+ 102 s. Samtida hfrbd med guldornerad rygg och marmorerade
pärmpapper. Ur P. E. Bergfalks bibliotek, med dennes
namnteckning och ur Eugéne Lewenhaupts bibliotek
på Säbylund, med hans anteckning att den är inköpt på
auktion i Uppsala efter Bergfalk 1890.	
750:–
Setterwall 1048. Hans Forssells avhandling, vilket är en
förstudie till hans stora arbete om “Sveriges inre historia
under Gustaf I”, som utkom 1869-75. Pehr Eric Bergfalk
skrev om städernas författningar och handelshistoria.
97. FRYXELL, Anders. Kort sammandrag af swenska
historien, till folkskolornas tjenst utgifwit af And.
Fryxell. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1835. 8:o. 32
s. Samtida gråpappärmar med senare röd klotrygg. Ur
Säbylunds bibliotek. 	
750:–
Ej i Setterwall. Om Anders Fryxells berättelser ur svenska
historien är väldigt lång så är denna hans lärobok istället
väldigt kort.
98. GERENTZ, Sven. Kommerskollegium och näringslivet. Minnesskrift utarbetad av Sven Gerentz på uppdrag av Kungl. Kommerskollegium till erinran om Kollegii 300-åriga ämbetsförvaltning 1651-1951. Stockholm,
1951. 8:o. 428 s. Ljusbrunt kbd med röd titeletikett i skinn
och stänkta snitt. Omslaget medbundet. Trevligt exemplar från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris.
750:–
99. GIHL, Torsten. Sverige och västmakterna under
Karl X Gustafs andra krig med Danmark. Ak. avh. Uppsala, K. W. Appelberg, 1913. 8:o. XVI,+ 252 s. Trevligt senare grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett
och med omslaget medbundet. Från Säbylunds bibliotek,
med dess exlibris. 	
450:–
100. Goertz. (MOSER, Carl Friedrich von.) Rettung der
Ehre und Unschuld des weiland Königl. Schwedischen
Staats-Ministers und Herzogl. Schleswig-Hollsteinischen Geheimen-Raths und Oberhof-Marschalls
Georg Heinrichs, Freyherrn von Schliß, genannt von
Goerz, aus des Königs Carl des XII. des Schwedischen
Senats, der Schwedischen Herrn und Männer, Originalund anderen Urkunden, erwiesen. Mit XXX Beylagen.
(Hamburg), 1776. 8:o VIII,+ 542 s. Samtida hfrbd, ryggen med upphöjda bind och svart infärgat titelfält med
titelns gulbokstäver oxiderade, stäkmarmorerade pärmpapper och snitt. Med Carl Ludvig Cederhielms initialer
på frampärmen och med Eugéne Lewenhaupts exlibris.
Från biblioteket på Säbylund. 	
3500:–
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Setterwall 4709. Warmholtz 5983a. Första upplagan. En
ny och utökad upplaga utkom 1782. Warmholtz anser boken både illa skriven och vårdslöst tryckt, men medger ändå
att den “... gifver mycket ljus i Nordiska Historien, ifrån
1715-1718.” Moser hävdar i detta verk att beskyllningarna
mot Goertz var ogrundade och att ett justitiemord begicks
när han avrättades. Carl Friedrich von Moser (1723-98)
var politiker och historiker i Hessen-Darmstadt, där han
avancerade till förste minister.
101. GRADE, Anders. Sverige och Tilsitalliansen (18071810). Ak. avh. Lund, 1913. 8:o. (2),+ XXVIII,+ 492 s.
Trevligt senare grönt kbd med guldornerad rygg med
röd titeletikett, och med omslaget medbundet. Ur Säbylunds bibliotek. 	
600:–
Med spikningsbladet och det tillagda rättelsebladet s. 491492 medbundna.
102. GRIMBERG, Carl. De diplomatiska förbindelserna
mellan Sverige och Preussen 1804-1808. Ak. avh. Göteborg, Wald. Zachrissons boktryckeri, 1903. 8:o. VIII,+
(1),+ (blank),+ 145 s. + 2 bilagor (4) s. Trevligt senare
grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och
med främre omslaget medbundet. (Göteborgs Högskolas årsskift 1903. 1.) Från Säbylunds bibliotek, med dess
exlibris.	
800:–
Setterwall 2641. Den kända populärförfattaren Carl
Grimbergs avhandling. Hans mest kända verk är ”Svenska folkets underbara öden”.
103. GUSTAV III || GEIJER, Erik Gustaf (utg.) Konung
Gustaf III:s efterlemnade och femtio år efter hans död
öppnade papper. Öfversikt, utdrag och jemnförelse af
E. G. Geijer. 1-3:I-II. Uppsala, Wahlström & Låstbom,
1843-45. 8:o. (2),+ IV,+ (1),+ (blank),+ 239; 238,+ (2);
(4),+ 165,+ (3); (2),+ 209,+ (3) s. Samtida ljusbruna hfrbd,
guldornerade ryggar med markerade bind, marmorerade pärmpapper och stänksnitt. Två volymer, lätta stänk
på ryggarna. Från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris. 	
1800:–
Setterwall 3449. De ”Gustavianska papperen”, vilka Gustav III genom testamente 1778 skänkte till Uppsala universitetsbibliotek, med föreskriften att de skulle öppnas
femtio år efter hans död, innehåller viktiga bidrag till den
gustavianska tidens historia. De utgavs även i en tysk översättning.
104. Som ovan. Hårt nötta samtida svarta hfrbd. Från
biblioteket på Säbylund, med dess exlibris. 
900:–
105. Gustav III. NERVO, Baron de. Gustave III roi de
Suède et Anckarstroem 1746-1792. Orné du portrait du
roi. Paris, Calmann Lévy, 1876. 8vo. Portrait,+ (4),+ 420
pp. Later light brown half cloth with green, partly faded,
title label. Nice copy from the library at Säbylund, with
its bookplate.	
1500:–

Setterwall 2162.
106. (GUSTAV IV ADOLF.) Historiska erinringar af
öfverste Gustafsson. Ordagrann öfversättning. Örebro,
N. M. Lindh, 1829. 8:o. 112 s. Lätta småfläckar. Ljusbrunt
hfrbd från mitten av 1900-talet, guldornerad rygg röd
titeletikett, stänkmarmorerade pärmpapper, orange
snitt och samtida gråpappersomslag medbundet. Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris. 	
1500:–
Setterwall 3680. Första halvan av boken är en översättning
av den samma år utgivna Mémorial, vilken dock till stor
del består av den 1826 utgivna ”La vérité mise en face du
mensonge, ou les 86 erreurs, faussetés et calomnies contenues dans un seul article de la Biographie des contemporains, relatif à Gustave IV, ancien roi de Suède”. Verket
”Biographie nouvelle des contemporains” som utkom i
Paris 1820-25 hade en artikel om Gustav IV Adolf. Den
före detta kungen hittade där så många felaktigheter och
”perfida insinuationer” att han lät publicera detta genmäle, där ursprungsartikeln är tryckt på vänstersidorna
och Gustav Adolfs kommentarer på högersidorna. Andra
halvan innehåller en ny utgåva av “Mina första krigsbedrifter”, först publicerad 1822, och därefter diverse brev och
på slutet “Betraktelser öfver en oinskränkt tryckfrihet”.
107. [Gustav IV Adolf.] Ausführliche Nachricht von seiner Majestät, Gustaf Adolphs, der Schweden, Gothen
und Wenden Königs &c. &c. &c., unseres allergnädigsten Monarchen und Herrn, wie auch ihrer Majestät Friderica Dorothea Wilhelmina [...] höchsten Gegenwart
zu Stralsund im Jahr 1797, nebst Beschreibung der bey
solcher Gelegenheit veranstalteten Feyerlichkeiten.
Stralsund, Königlichen Regierungs-Buchdrukerei, 1797.
4to. 88 pp.+ 2 fold. printed tables. Printed on thick paper.
Near contemporary marbled paper boards, spine with
beige label. From the library of Säbylund, with its book
plate.	
3500:–
Setterwall 3712. A commemoration of the visit in Stralsund
by the king Gustav IV Adolf and his wife queen Fredrika
Dorotea Wilhelmina of Baden, and the celebrations of the
occasion.
108. [Gustav IV Adolf] STÅHL, Magnus L. Til underdånigt minne af hans kongl. maj:t konung Gustaf IV Adolphs höga födelsedag och förmälning med hennes kongl.
höghet prinssesan Frederica Dorothea Wilhelmina, tal
hållet på Christianstads rådhus den 1 Novemb. 1797 af
Magnus L. Ståhl. Lund, Johan Lundblad, 1797. 8:o. 16 s.
Häftad, med samtida marmorerat papperomslag. Från
Säbylunds bibliotek. 	
900:–
Magnus Laurentius Ståhl (1761-1843) var 1797 rektor i
Kristianstad. Han fick senare professors titel i Lund och
utnämndes till ordenshistoriograf. Han samlade svensk
biografica och utgav bl.a. ”Biographiske underrättelser
om professorer vid kongl. universitetet i Lund, ifrån dess
inrättning till närvarande tid”

109. HADENIUS, Stig. Fosterländsk unionspolitik. Majoritetspartiet, regeringen och unionsfrågan 1888-1899.
Ak. avh. Uppsala, Svenska Bokförlaget, 1964. 8:o. (12),+
420 s. Grönt kbd med guldornerad rygg och med främre omslaget medbundet. (Studia Historica Upsaliensia
XIII.) Dedikation till Otto von Feilitzen och med dennes exlibris, och från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris. 	
400:–
110. HADORPH, Johan (utg.) Twå gambla swenske
rijm-krönikor, Then förre kort, och innehåller sextijo
twå Swea och Götha konungar; Förste gång uplagd åhr
1615. Then andre widlyftigh, och beskrifwer tiugo twå
konungars lefwerne och bedrifter, til en deel tryckt åhr
1616. Bägge aff Joh. Messenio. Nu på nytt uplagde medh
andre delen aff then widlyfftige rijm-krönikan. Ther
hoos variæ lectiones aff andre codicibus äre tillagde,
argumenta rerum uthi brädden tillsatte, sampt ett fullkomligit register öfwer bägge förfärdigat. Item en stoor
deel aff the gamble konungars, förstars och herrars förlijkningar, föreeningar, försäkringar, dagtingan och förskrifningar, til swenska historian hörande, uthgångne
aff Johanne Hadorphio. 1-2. Stockholm, Nicol. Wankijff,
1674-76. 4:o. (20),+ 1-40, 39-110, 109-524, 515-594,+ (48);
(24),+ 1-17,+ (1) s., 18-33 blad,+ 34-176, 179-474,+ (30) s.
Första titelbladet med bortklippt namnteckning, liten
papperslagning s. 5-6 och s. 321-322. Småfläckar och lagerfläckar. Hårt nött samtida skinnband, blindpräglad
rygg med upphöjda bind, något trasig i övre kapitäl. Med
Tersmedens namnteckning samt ett flertal överstrukna
namnteckningar på titelbladet. Ur Säbylunds bibliotek,
med dess exlibris. 	
4000:–
Collijn sp. 771. Warmholtz 2495. Med det ibland saknade
privilegiebladet till del två. Hadorphs bilagor i andra delen är den första utgivna samlingen av svenska historiska
urkunder och innehåller handlingar från 1308 till 1523. På
grund av slottsbranden 1697, då många av originalhandlingarna gick upp i rök, har denna del av arbetet fortsatt
aktualitet.
111. HALLENBERG, Jonas. Öfver första delen af Sven
Lagerbrings Svea rikes historia. Anmärkningar af Jonas Hallenberg. 1-2. Stockholm, A. Gadelius, 1819-22.
8:o. (2),+ 349,+ (1); 404,+ (2) s. Tryckta på bättre papper.
Modern brunt hkbd med guldornerad rygg, med samtida gråpappersomslag medbunda, putsade snitt. Med A.
Lewenhaupts namnteckning på de främre omslagen, daterade Örebro 1819 resp. 1824, och ur Säbylunds bibliotek,
med dess exlibris. 	
2000:–
Setterwall 613. Jonas Hallenberg (1748-1834) kritiserar här
Sven Lagerbrings historiska verk hårt, dock, enligt Bring,
orättvist och trots all lärdom och skarpsinne till största
delen förfelat och buret av en personlig motvilja.
112. HALLENDORFF, Carl. Bidrag till det stora nordiska krigets förhistoria. Ak. avh. Uppsala, 1897. 8:o. VIII,+
175 s. Trevligt grönt kbd, guldornerad rygg med röd tite13

letikett och med omslaget medbundet. Med dedikation
till Eugéne Lewenhaupt och med Säbylunds exlibris.
600:–
113. HAMNSTRÖM, Malte. Om realisationsfrågan vid
riksdagen i Norrköping år 1800. Ak. avh. Härnösand,
Hernösands-postens tryckeri, 1896. 8:o. 126,+ (2) s. Trevligt senare grönt kbd med guldornerad rygg med röd
titeletikett, och med omslaget medbundet. Ur Säbylunds
bibliotek.	
600:–
Setterwall 2303. Den ovanliga avhandlingen ventilerades
i Uppsala.
114. Handlingar rörande Sveriges politik under andra
världskriget. Förspelet till det tyska angreppet på Danmark och Norge den 9 April 1940. Stockholm, 1947. 8:o.
XXX,+ 395 s. Senare grönt kbd med guldornerad rygg,
och med omslaget medbundet. (Aktstycken utgivna av
kungl. utrikesdepartementet). Ur Säbylunds bibliotek,
med dess exlibris. 	
450:–
115. Handlingar rörande Sveriges politik under andra
världskriget. Frågor i samband med norska regeringens
vistelse utanför Norge 1940-1943. Stockholm, 1948. 8:o.
XXVI,+ 160 s. Senare grönt kbd med guldornerad rygg,
och med omslaget medbundet. (Aktstycken utgivna av
kungl. utrikesdepartementet). Ur Säbylunds bibliotek,
med dess exlibris. 	
450:–
116. HARALDS, Hjalmar. Sveriges utrikespolitik 1848.
Ett bidrag till belysning af danska frågans första skede.
Ak. avh. Uppsala, 1912. 8:o. XVI,+ 292,+ (1) s. Grönt kbd
med guldornerad rygg och med främre omslaget medbundet. Från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
450:–
117. HARTMAN, K. J. Åländska kongressen och dess
förhistoria. 1-5:2. Åbo Akademi, 1921-31. 8:o. VIII,+ 155;
VIII,+ 151; VIII,+ 188; 139; 194,+ (1); 198,+ (1) s. Samtida
mörgröna hkbd med guldornerade ryggar. Två volymer.
(Acta Academia Aboensis II-VIII.) Dedikation till Wilhelm Wanquist från författaren och med med dennes
exlibris, samt ur biblioteket på Säbylund, med dess exlibris. 	
3000:–
Sjögren 1848. Komplett svit av Hartmans viktiga och sällsynta arbete kring Ålandskongressen 1718-19.
118. HARTMAN, Torsten. De tre gustavianerna. G. M.
Armfelt, J. F. Aminoff och J. A. Ehrenström. Med “de
tre gustavianernas” porträtt i heliogravyr efter en historisk tafla från 1803. Helsingfors, G. W. Edlund, 1889.
8:o. VIII,+ 409 s.+ plansch. Ljusbrunt hfrbd, guldornerad rygg med upphöjda bind och blå titeletikett, främre
omslaget medbundet. Ur Eugéne Lewenhaupts bibliotek på Säbylund, med dess exlibris och med anteckningen att boken är inköpt på auktion i Stockholm 1910.
600:–
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119. HAUSEN, Reinhold (utg.). Förteckning öfver Hertig Johans af Finland och hans gemål Katarina Jagellonicas lösegendom 1563. I tryck utgifven af Finlands
Statsarkiv genom Reinh. Hausen. Helsingfors, Kejserliga
Senatens Tryckeri, 1909. 8:o. (2),+ III,+ (blank),+ 122 s.
Titelbladet med papperslagning i innerkant. Trevligt senare grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett
och med omslaget medbundet. Titeletiketten med fläck.
Dedikation från utgivaren till Eugéne Lewenhaupt och
med Säbylunds exlibris.	
800:–
120. HEDVIG ELISABETH CHARLOTTA. Hedvig Elisabeth Charlottas dagbok. Öfversatt och utgifven av
Carl Carlsson Bonde [... översatt och redigerad av Cecilia af Klercker]. 1-9. Stockholm, P. A. Norstedt & söner,
1902-42. 8:o. Rödbruna hfrbd, guldornerade ryggar med
upphöjda bind och svarta resp. gröna titel- och deltiteletiketter. Nio volymer, band fyra till nio bunda senare
(Carl Eks bokbinderi, Örebro) i uniform stil med de tre
första. Från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris.
9500:–
Komplett svit av den svenska översättningen av Hedvig
Elisabeth Charlottas dagböcker, vilka är en av de viktigaste
källorna till den inre politiska historien under perioden
1775 till 1818. Dagboken är i original skriven på franska
och finns idag på Riksarkivet.
121. HILDEBRAND, Ingegerd. Den svenska kolonin
S:t Barthélemy och västindiska kompaniet fram till
1796. Ak. avh. Lund, Lindstedts universitetsbokhandel,
1951. 8:o. (10),+ 350 s.+ 2 planscher + löst spikningsblad. Trevligt grönt kbd med röd titeletikett i skinn och
stänkta snitt. Omslaget medbundet. Med dedikation till
Karl-Gustav Lagerfelt och från Säbylunds bibliotek, med
dess exlibris.	
750:–
122. HILDEBRAND, Karl. Johan III och Europas katolska makter 1568-1580. Studier i 1500-talets politiska
historia. Ak. avh. Uppsala, 1898. 8:o. XXIX,+ (1),+ 321
s. Trevligt senare grönt kbd, guldornerad rygg med röd
titeletikett och med omslaget medbundet. Dedikation
till Eugéne Lewenhaupt på främre omslaget, och med
Säbylunds exlibris. 	
600:–
123. HIPPING, Anders Johan. Bemerkungen über einen
in den Russischen Chroniken erwähnten Kriegszug der
Russen nach Finland. Von A. Hipping. St. Petersburg,
M. C. Iversen, 1820. 12:o. (4),+ 44 s. Lätta lagerfläckar,
fläck i nedre hörnet de första tre bladen. Häftad, i samtida marmorerat pappomslag. Äldre namnteckning på
titelbladet. Ur Säbylunds bibliotek. 	
1800:–
Setterwall 7095. Om ett eventullt medeltida ryskt anfall
mot Finland, och inte minst om var det i sådana fall ägt
rum.
124. HJELMQVIST, Fredrik. Kriget i Finland och Ingermanland 1707 och 1708. Ak. avh. Lund, Håkan Ohls-

sons boktryckeri, 1909. 8:o. XXIII,+ (blank),+ 235,+ (1)
s.+ stor utvikbar karta lös i ficka. Trevligt senare grönt
kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och med omslaget medbundet. Från Säbylunds bibliotek, med dess
exlibris.	
1200:–
Setterwall 1982. Den stora kartan är en reproduktion av
Anders Andersins ”General charta öfwer provincien Ingermanland” från 1704
125. HJÄRNE, Harald (utg.) Medeltidens statsskick
omkr. 800-1350. Valda texter. Uppsala, Historiska föreningen, 1895. 8:o. XXI,+ (1),+ 426 s. Senare grönt hkbd
med guldornerad rygg, omslaget medbundet. Dedikation till Eugéne Lewenhaupt på främre omslaget och
med Säbylunds exlibris. 	
250:–

126. HJÄRNE, Harald. Sigismunds svenska resor. Bidrag ur polska och italienska källor. Uppsala, R. Almqvist & J. Wiksell’s boktryckeri, 1884. 8:o. (2),+ VII,+
(blank),+ 96,+ (2),+ 63,+ (3) s. Senare grönt kbd med
röd titeletikett och rödstänkta snitt. Titeletiketten med
fläck. Främre omslaget medbundet. (Bibliotheca historica Lundensis. X.) Från biblioteket på Säbylund, med dess
exlibris. 	
400:–
Setterwall 657. Intressant företal om den polska historieskrivningen kring Sigismund.
127. HOLM, Carl Johan. Anteckningar öfver fälttågen
emot Ryssland åren 1808 och 1809. Stockholm, P. A.
Norstedt & söner, 1836. 8:o. IV,+ 146,+ (1) s.+ stor utvikbar grav. karta. Liten reva i kartan, lätta lagerfläckar
inledningsvis. Samtida något nött hfrbd, guldornerad
rygg. Ur Säbylunds bibliotek.	
3500:–
Setterwall 3760. Kartan till Holm är graverad av C. G.
Lundgren, den är inbunden sist i boken. Prosten Carl Johan Holms arbete om 1808-1809 års krig är en av de viktigaste samtidsskildringarna. 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. Hans bok om kriget kritiserades från många håll,
bl.a. av Gustaf Magnus Adlercreutz, men han försvarades
av Runeberg. Det påstås i förordet till faksimilupplagan av
anteckningarna (1977) att Runeberg lät sig inspireras av
Holms bok. De båda träffades åtminstone 1851.
128. Horn. HACKRADT, August. Gustav Horn, Schwedischer Feldherr im dreissigjährigen Kriege. Diss. Halle,
E. Karras, 1883. 8:o. (2),+ 32,+ (2) s. Samtida pergamentryggband med marmorerade pärmpapper, handskriven
ryggtitel. Från Säbylunds bibliotek. 	
600:–
Setterwall 1160.

129. HYLTÉN-CAVALLIUS, Gunnar. Kongl. Kronobergs regementes officerskår samt civilmilitär personal af officers rang 1623-1896. Biografiska anteckningar
samlade av Gunnar Hyltén-Cavallius. Stockholm, Z. Haeggströms förlagsexpedition, 1897. 8:o. (10),+ 288,+ (1) s.
Senare brunt hkbd med titeletikett i skinn. Främre omslag medbundet. Från biblioteket på Säbylund, med dess
exlibris samt med Eugène Lewenhaupts inköpsnotering
daterad 1923.	
1500:–
Setterwall 3195. Löjtnanten vid Kronobergs regmente Gunnar Hyltén-Cavallius (1858-1926) utgav även en kortfattad
historik över regementet.
130. (HÅRD, Johan Ludvig.) Denkwürdigkeiten oder
Lebens-Geschichte eines Schwedischen Edelmanns,
von Ihm selbst in seiner Einsamkeit im Jahr 1784 geschrieben, aus dem Französischen übersetzt von G. B.
Bartholdy. Berlin, G. Pitra, 1788. 8:o. (4),+ 8,+ 381 s. Enstaka fläckar, någo mer på titelbladet och de första fem
bladen. Breda marginaler, delvis oskuren och ouppsprättad. Skinnband från mitten av 1800-talet, blekt guldornerad rygg med röd titeletikett. Med Nils Gyldenstolpes biblioteksstämpel på försättsbladet och med Eugéne
Lewenhaupts exlibris. Från biblioteket på Säbylund.
3000:–
Setterwall 4736. Första tyska upplagan av Hårds levnadsberättelse, som utkom i en mängd upplagor och översättningar. Det franska originalet ”Memoires d’un gentilhomme Suedois” utkom samma år. Johan Ludvig Hård (171989) var lierad med hovpartiet och en av hjärnorna bakom
det misslyckade kuppförsöket 1756. Han lyckades dock fly
till Danmark. År 1757 inträdde han i preussisk tjänst och
avancerade till generallöjtnant och guvernör i Spandau.
Han besökte sedan Sverige flera gånger som diplomat.
Dessa hans memoarer sträcker sig till 1784.
131. (HÅRD, Johan Ludvig.) Mémoires du comte de
Hordt, gentilhomme Suédois, lieutnant-général des armées de sa majesté Prussiene, écrits par lui-même. 1-2.
Berlin, et se truve à Paris chez Briand, 1789. Liten 8:o.
(4),+ iv,+308; (4),+ 314 s. Enstaka småfläckar, reva s. 127128 i första delen och andra delens titelblad med bortklippt namnteckning och med en fläck s. 145. Något nötta
samtida skinnband, guldornerade ryggar med titel- och
deltiteletiketter, pärmarna med guldram, förgylld bordue och marmorerade snitt. Två volymer, första delens
övre kapitäl med liten skada. Med Nils Gyldenstolpes
biblioteksstämpel på försättsbladet och med Eugéne
Lewenhaupts exlibris. Från biblioteket på Säbylund.
2200:–
Setterwall 4730. Andra franska upplagan, med något förändrad titel. Det franska originalet som kom året innan
hette ”Memoires d’un gentilhomme Suedois...”. En mängd
översättningar utkom. Johan Ludvig Hård (1719-89) var
lierad med hovpartiet och en av hjärnorna bakom det
misslyckade kuppförsöket 1756. Han lyckades dock fly till
Danmark. År 1757 inträdde han i preussisk tjänst och av15

ancerade till generallöjtnant och guvernör i Spandau. Han
besökte sedan Sverige flera gånger som diplomat. Dessa
hans memoarer sträcker sig till 1784.
132. IVERUS, Gustaf. Hertig Karl av Södermanland.
Gustav III:s broder. I. Till ryska kriget. Ak. avh. Uppsala och Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1925. XVI,+ 228
s. Beige kbd med röd titeletikett. Stänkta snitt. Omslaget
medbundet. Från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris	
600:–
Allt som utkom.
133. JACOBSON, Gustaf. Sverige och Frankrike 16481652. Alliansens upplösning efter Westfaliska freden. Ak.
avh. Uppsala, 1911. 8:o. XVII,+ (1),+ 180 s. Trevligt grönt
kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och med
omslaget medbundet. Från biblioteket på Säbylund med
dess exlibris. 	
450:–
134. JACOBSON, Gustaf. Sverige och Frankrike 1652-54.
Uppsala, Edv. Berling, 1911. 8:o. (2),+ IV,+ 101 s. Trevligt
grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och
med omslaget medbundet. (Uppsala Universitets Årsskift 1912.) Från biblioteket på Säbylund med dess exlibris. 	
450:–
135. JONASSON, Gustaf. Karl XII och hans rådgivare.
Den utrikespolitiska maktkampen i Sverige 1697-1702.
Ak. avh. Stockholm, Svenska Bokförlaget, 1960. 8:o.
XII,+ 307 s. Trevligt grönt kbd, guldornerad rygg med
röd titeletikett och med omslaget medbundet. Från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.	
600:–
136. JONASSON, Gustaf. Karl XII:s polska politik 17021703. Stockholm, 1968. 8:o. (10),+ 235 s. Trevligt grönt
kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och med omslaget samt främre skyddsomslag medbundna. (Studia
Historica Upsaliensia XXVII.) Från Säbylunds bibliotek,
med dess exlibris.	
600:–
137. JONSSON, Axel. Hertig Karl och Sigismund 15971598. Ak. avh. Göteborg, Wald. Zachrisson boktryckeri,
1906. XII,+ 180 s.+ rättelseslip. Trevligt senare grönt kbd,
guldornerad rygg med röd titeletikett och med främre
omslaget medbundet. Omslaget lagat och förstärkt. Från
Säbylunds bibliotek, med dess exlibris. 	
750:–
Setterwall 843. Avhandlingen ventilerad i Uppsala. Rättelseslipen inbunden efter företalet.
138. KARL XI || HILDEBRAND, Sune (utg.) Karl XI:s
almanacksanteckningar. Från originalen ånyo utgivna.
Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1918. 8:o. XVIII,+ 423
s.+ 2 planscher. Lite bläckplumpar på smutstitelbladet.
Mörkbrunt hfrbd, blekt rygg med grön titeletikett, främre omslag medbundet (Öhmanssons bokbinderi, Uppsala). Från Eugéne Lewenhaupts bibliotek på Säbylund,
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med dess exlibris och anteckningen att den inköpts på
Björck & Börjesson 1919. 	
600:–
Karl XI:s dagböcker är delvis tidigare utgivna av Carl Gustaf Nordin 1808.
139. KARL XII || CARLSON, Ernst (utg). Konung Karl
XII:s egenhändiga bref. Samlade och utgifna af Ernst
Carlson. Med porträtt och breffacsimile af Karl XII.
Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1893. 8:o. Litogr. porträtt,+ (4),+ XLVI,+ (1),+ (blank),+ 476 s.+ utvikbart
faksimil av brev. Trevligt senare grönt kbd, guldornerad
rygg med röd titeletikett och med omslaget medbundet.
Främre omslaget förstärkt. Dedikation från utgivaren
till Eugéne Lewenhaupt, och med Säbylunds exlibris.
1200:–
140. KARTTUNEN, Liisi. Antonio Possevino un diplomate pontifical au XVIe siècle. Ak. avh. Lausanne,
Pache-Varidel & Bron, 1908. 8:o. III-VIII,+ 271 s. Trevligt
senare grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett
och med omslaget medbundet. Från Säbylunds bibliotek,
med dess exlibris. 	
900:–
Setterwall 802. Avhandlingen ventilerades i Helsingfors.
Liisi Karttunen (1880-1957) var finländsk historiker och
diplomat. Hon jobbade i början av 1900-talet i Rom under
ledning av Henry Biaudet med att undersöka Vatikanens
arkiv. Efter andra världskriget återvände hon till Rom som
finsk diplomat. Antonio Possevino (1533-1611) var jesuit
och påvlig diplomat som gjorde flera diplomatiska resor
till Norden.
141. KONINCKX, Christian. The First and Second Charters of the Swedish East India Company (1731-1766). A
Contribution to the Maritime, Economic and Social History of North-Western Europe in its Relationship with
the Far East. With a preface by professor K. Glamann.
Kortrijk, van Ghemmert Publishing, 1980. 8vo. 560 pp.+
8 plates, of which one is folding. Illustrated. Publ. cloth
with dustwrapper. From the library of Säbylund, with its
book plate.	
950:–
142. Kristina. (FRANCKENSTEIN, Christian Gotfried.)
Histoire des intrigues galantes de la reine Christine de
Suede et de sa cour, pendant son sejour à Rome. Amsterdam, Jan Henri, 1697. 8:o. Grav. porträtt,+ (4),+ 300
s. Titel tryckt i rött och svart. Genomgående fläckig och
lagerfläckig, emellanåt kraftigt. Nött samtida hfrbd, försättsbladet rivet och det graverade portättet delvis löst.
Äldre namnteckningar på titelbladet. Ur biblioteket på
Säbylund. 	
1600:–
Warmholtz 4446. Första upplagan. Utkom med en annorlunda titel ånyo 1710. Även en engelsk och en tysk översättning utkom.
143. KRUSE, Friedrich Carl Hermann. Chronicon Nortmannorum, Wariago-Russorum nec non Danorum,
Sveonum, Norwegorum inde ab a. DCCLXXVII usque

ad a. DCCCLXXIX a Sigfrido rege nortmannorum
usque ad Igorem I, Russorum magnus principem, ad
verbum ex francicis, anglosaxonicis, hibernicis, scandinavicis, slavicis, serbicis, bulgaricis, arabicis et byzantinis annalibus repetitum, notique geographicis, historicis, chronologicis, illustratum [...]. Hamburg et Gotha,
Frideicum et Andream Perthes, 1851. 4to. XVI,+ 478 pp.+
2 large fold. printed tabs. Slightly worn contemporary
half calf with richly gilt spine, raised bands and dark
green label, gilt green cloth boards. From the library of
Säbylund.	
6000:–
Setterwall 536. A parallel edition was published in Dorpat
the same year. Fine copy. C. F. H Kruse (1790-1866) was a
German-Baltic historian, professor in Dorpat and specialised in the old geography and history of the Eastern Baltic
states. Apart from this work is his main works ”Necrolivonica oder alterthümer Liv-, Est- und Kurlands”, from 1842,
and ”Deutsche Altertümer”, from 1824-29.

144. KUMLIEN, Kjell. Karl Knutssons politiska verksamhet 1434-1448. Ak. avh. Illustrerad. Stockholm, P. A.
Norstedt & söner förlag, 1933. 8:o. 315,+ (1) s. Grönt kbd
med guldornerad rygg, med främre omslaget medbundet. Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
450:–
145. LACOMBE, Jacques. Drottning Christinas historia, på fransyska författad af herr Lacombe, och nu på
swenska öfwersatt, jämte nödiga anmärkningar. Stockholm, Nyström och Stolpe, 1765. 4:o. (8),+ 244,+ (12)
s. Enstaka fläckar. Modernt brunt halvmarokängband,
guldornerad rygg med upphöjda bind, med samtida
gråpappomslag medbundet (Leonard Gustafssons bokbinderi). Från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
2000:–
Warmholtz 4464. Översatt till svenska av Erik Ekholm.
Det franska originalet “Histoire de Christine, reine de
Suède”, utkom 1762. Anmärkningarna har Ekholm fått av
Arckenholtz, och i den svenska utgåvan har utelämnats
inledningen om Sveriges historia i allmänhet “som altför
mycket skulle hafva stött en Swensk läsare” (Warmholtz).
146. LAGERBRING, Sven. Kongl. rådets, general gouverneurens och fält-marskalkens, gref Rutger von
Aschebergs lefwerne, efter trowärdiga och tillförlåteliga handlingar. Upsatt och utgifwit af Swen Bring. Lund,
Carl Gustav Berling, 1751. (12),+ 303,+ (1) s. Inlagan något bruntonad, enstaka småfläckar. Breda marginaler.
Samtida rosa pappband, blekt rygg med titeln i guld och
ramförgyllning runt, pappersskada längst ned på ryggen, stänkmarmorerade snitt. Ur Nils von Rosensteins
bibliotek, med hans namnteckning daterad 1787, och
med Eugéne Lewenhaupts, med anteckning att han köpt
boken på Klemmings antikvariat 1906. Ur Säbylunds
bibliotek. 	
2000:–
Warmholtz 7224. Swen Bring adlades Lagerbring 1769.
Första upplagan av Lagerbrings biografi över generalgu-

vernören för Skåne Rutger von Ascheberg (1621-93). En
andra upplaga kom 1805.
147. LAGERROTH, Fredrik. Frihetstidens författning.
En studie i den svenska konstitutionalismens historia.
Ak. avh. Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1915. 8:o.
XVI,+ 735 s. Trevligt senare grönt kbd, guldornerad rygg
med röd titeletikett och med omslaget medbundet. Från
Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.	
750:–
148. LAGUS, Wilhelm Gabriel. Biographiska anteckningar om Åbo hofrätts presidenter och ledamöter;
jemte förteckning öfver secreterare och advocat-fiscaler derstädes intill den 12 nov. 1823, då hofrätten firade
sin andra secular-fest. Helsingfors, J. C. Frenckell & son,
1834. 8:o. (2),+ XXIII,+ (blank),+ 596 s. Lagerfäckig, sista bladet något nött. Svart samtida hfrbd, guldornerad
rygg. Ur Eugéne Lewenhaupts bibliotek på Säbylund,
med hans exlibris. 	
2000:–
Setterwall 7170. Saknar serietitelbladet med titeln ”Åbo
hofrätts historia intill den 12 nov. 1823, då hofrätten firade
sin andra secular-fest. Första delen”. Det är dock allt som
utkom.
149. LAGUS, Wilhelm Gabriel. Undersökningar om finska adelns gods och ätter, eller Jesper Mattsson Krus’
förteckning öfwer nye och gamble frelsis landhböndher
uthi Finland a. 1618 med biografiska, genealogiska, heraldiska, topografiska och kameraliska anteckningar af
Wilhelm Gabriel Lagus. Helsingfors, J. C. Frenckell &
son, 1860. 4:o. VI,+ (2),+ 140,+ (2),+ 707 s. Fläckig, framförallt i början och slutet. Samtida hfrbd, guldornerad
rygg med upphöjda bind och röd och grön titeletikett,
röda snitt. Ur Eugéne Lewenhaupts bibliotek, med hans
exlibris, och med ett exlibris med citatet ”Capessere recta”.	
2500:–
Setterwall 7172
150. LANDBERG, Hans, EKHOLM, Lars, NORDLUND,
Roland & NILSSON, Sven A. Det kontinentala krigets
ekonomi. Studier i krigsfinansiering under svensk
stormaktstid. Kristianstad, Läromedelsförlagen, 1971.
8:o. XII,+ 506 s. Grönt hkbd med guldornerad rygg och
främre omslaget medbundet. Ur Säbylunds bibliotek,
med dess exlibris. 	
500:–
151. LEIJONHUFVUD, Karl K:son. Kungl. Södermanlands regementes historia 1771-1915. 1-3. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1914-19. 8:o. (10),+ 340 s.+ planscher,+ 2
utvikbara kartor; (10),+ 256; XVI,+ 345,+ (blank),+ 329,+
(blank),+ 184 s. Enstaka marginalnoteringar med blyerts
och rödpenna. Bruna halvmarokängband med guldornerade ryggar och upphöjda bind. Främre omslag medbundna. Två volymer. Med Paul Engdahls namnstämpel
på försättsblad och omslag. Från biblioteket på Säbylund
med dess exlibris.	
2000:–
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Taube 356. Ågren 743. Innehåller 1: Historia 1771-1815. 2:
Historia 1816-1915. 3: Anteckningar om Kungl. Södermanlands Regementes personal 1560-1919.
152. LENHAMMAR, Harry. Religion och tryckfrihet i
Sverige 1809-1840. Religion and Freedom of the Press in
Sweden 1809-1840. Uppsala, 1974. 8:o. 300 s. Grönt hkbd
med guldornerad rygg och med omslaget medbundet.
(Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 26.) Från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris. 
400:–
153. LENK, Torsten. Flintlåset. Dess uppkomst och utveckling. Résumé traduit en français par Harald Bohrn.
Stockholm, Nordisk Rotogravyr, 1939. 4:o. Front.+ 189
s.+ monterade planscher. Tryckt på tjockt papper. Svart
marokängband, ryggen med upphöjda bind, frampärmen med förgyllt flintlås, inre förgyllt bordure, övre
guldsnitt och med övriga snitt putsade, omslaget medbundet. Dedikation till Carl von Essen på titelbladet.
Från Säbylunds bibliotek.	
3500:–
Fint exemplar med fin proveniens. Friherre Carl von Essen
på Säbylund avtackas i förordet, bland andra, för utlånande av vapen. Bibliofilupplagan på tjockare papper och med
bilderna monterade på planscher, dock utan numrering.
Utkom även i en avhandlingsupplaga.
154. [Lewenhaupt och Buddenbrock.] Action emellan Justitiæ-cancellers-embetet och generalen en chef
högwälborne gref Carl Emil Lewenhaupt, om orsakerne til krigets olykelige förlopp i Storfurstendömet Finland. Stockholm, Lars Salvius, 1743. 4:o. 364, 369-456 s.
Fläckig, reva i inre marginal s. 65-72, kraftigt lagerfläckig
mot slutet, bläckplump s. 389. Sista bladet lagat, och med
kraftiga fläckar, revor och hål med textförlust. Sammanbunden med:
Action emellan Justitiæ-cancellers-embetet och general
lieutnanten högwälborne bar. Hen. Magnus von Buddenbrock om orsakerne til krigets olyckelige förlopp i
Storfurstendömet Finland. Stockholm, Lars Salvius,
1743. 4:o. 382 s. Fläckar, ful fläck s. 56-62 och 218-224,
kraftigt lagerfläckig och sista bladet med reva. Nött samtida hfrbd, ryggen med senare röd titeletikett och senare
textning med guld. Ur Eugéne Lewenhaupts bibliotek på
Säbylund, med hans exlibris. 	
1800:–
Bring, Rättegångshandlingar 25:2 resp. 26. Rättegångsprotokollen mot generalerna Carl Emil Lewenhaupt och
Magnus von Buddenbrock, vilka fick bära hundhuvudet
för misslyckandet och avrättades 1743. Sidorna 217-456 i
processen mot Lewenhaupt innehåller dennes försvartal
med egen titel: “Generalen en chef högwälborne herr gref
Carl Emil Lewenhaupts relation öfwer campagnen i Finland, och upläst i Riksens höglofl. ständers commission
then 16 och 17 februari 1743”. Processen mot Buddenbrock
innehåller även med egen titel, Carl Henric Wrangel: “Relation om actionen wid Willmanstrand, then 23 augusti
1741”.
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155. LEWENHAUPT, Adam Ludwig & CREUTZ, Carl
Gustaf || (BOIJE, Carl Gustaf. Utg.) Enwäldets skadeliga påfölgder och aggets bittra frugter, tydeligen
afskildrade uti then berättelse, som sal. herr riks-rådet,
generalen en chef och gouverneuren, högwälborne herr
grefwe Adam Ludvic Leyonhufwud, uti thes fångenskap
i Rytzland sammanfattat om alla thes tillstötte händelser,
ifrån thes inträde uti fäderneslandets tjenst år 1700 then
5 julii, och til thes olyckeliga fångenskap i Rytzland år
1709 then 30 julii. Samt äfwen ock salige herr generalen
Carl Creutz sanfärdiga berättelse om then pultawiska
actionen och accordet wid Dniepern. Altsammans sanningen til styrkio och uprättelse, samt then okunnoga
allmänheten til tjenst, som härtildags famlat i mörkret
om, hwad rätta orsaken warit til thenna Sweriges stora
olycka, i dagsljuset framgifwit af en lagbunden frihets
uprigtige älskare och trogna betjänt. Stockholm, Wildiska tryckeriet, 1757. 4:o. (8),+ 457,+ (7) s. Samtida pergamentband, ryggen med beige titeletikett, röda snitt. Ur
Eugéne Lewenhaupts bibliotek på Säbylund, med exlibris och anteckningen att han inköpt den på auktion efter
C. Silfverstolpe 1879. 	
3500:–
Warmholtz 5543. Utgivaren Carl Gustaf Boije af Gennäs
(Boye) var general Lewenhaupts måg och är författare
till den gemensamma titeln och företalet. Detta är första
utgåvan av general Lewenhaupts memoarer. De översattes även till tyska och gavs ut i första delen av Schlözers
“Schwedische Biographie”, 1760. Den återstående delen av
memoarerna trycktes som bihang till andra delen av “Karolinska krigares dagböcker”, och komplett utgavs de först
1952 av Samuel E. Bring. Tillika första och enda utgåvan
av Creutz redogörelse för händelserna från Poltava till kapitulationen i Perevolotjna: “Kort berättelse om thet, som
wid wårt cavallerie passerat på åtskillige tider ifrån then
15 junii 1709”, s. 401-457.
156. LEWENHAUPT, Adam. Karl XII:s officerare. Biografiska anteckningar. 1-2. Stockholm, P. A. Norstedt &
Söners förlag, 1920-21. 8:o. (6),+ 373; (2),+ 374-799 s. Gediget mörkbrunt hfrbd, guldornerad rygg med upphöjda bind, röda snitt. Från Säbylunds bibliotek, med dess
exlibris. 	
2500:–
Första upplagan av detta klassiska standardverk. En faksimilupplaga utkom 1977.
157. LEWENHAUPT, Adam. Nils Julius Lewenhaupt
1708-1776. Biografiska anteckningar. Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1938. 8:o. 287 s. Blått hfrbd, ryggen
med upphöjda bind, främre omslaget medbundet och
övre snittet blått. Med dedikation till Carl von Essen på
Säbylund.	
600:–
Finns även utgiven i begränsad upplaga som nummer VI
i ”Meddelanden från grefliga ätten Lewenhaupts slägtförening”.
158. LILJEDAHL, Ragnar. Svensk förvaltning i Livland
1617-1634. Ak. avh. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1933.

8:o. XXIII,+ (1),+ 557,+ (1) s. Trevligt grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och med omslaget
medbundet. Från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris. 	
750:–
159. LINDBLOM, Andreas (red). Vadstena klosters minnesbok “Diarium Vazstenense”. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1918. 8:o. X,+ 357 s. Fint senare kbd med
guldornerad rygg med svart titeletikett och omslaget
medbundet. Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
450:–
160. LINDER, Tage. Biskop Olof Wallquists politiska
verksamhet till och med riksdagen 1789. Ak. avh. Illustrerad. Uppsala, 1960. 8:o. XII,+ 585 s.+ medbundet
handskrivet brev från Linder till Karl Gustaf Lagerfelt.
Trevligt grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett
och med omslaget medbundet. (Studia Historica Upsaliensia III.) Från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
600:–
161. LINDQVIST, Ola. Jakob Gyllenborg och reduktionen. Köpe-, pante- och restitutionsgodsen i räfstepolitiken 1680-1692. Ak. avh. Lund, 1956. 8:o. (2),+ XII,+
279 s. Trevligt grönt kbd, guldornerad rygg med röd
titeletikett och med omslaget medbundet. (Bibliotheca
historica lundensis IV.) Från Säbylunds bibliotek, med
dess exlibris. 	
600:–
Med spikningsbladet medbundet.
162. LINDSTRÖM, G. Anteckningar om Gotlands medeltid. 1-2. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1892-95. 8:o.
112; VIII,+ 531 s. Lagerfläckar i inledningen til andra delen. Fint senare ljusbrunt hfrbd, guldornerad rygg med
upphöjda bind och röd titeletikett. Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris. 	
1500:–
163. LINGE, Lars. Gränshandeln i svensk politik under
äldre Vasatid. Ak. avh. Lund, Gleerups, 1969. 8:o. 450
s.+ utvikbar karta. Grönt hkbd med guldornerad rygg,
främre omslaget medbundet. (Bibliotheca Historica
Lundensis XXIII.) Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.	
450:–
164. LJUNG, Sven. Erik Jöransson Tegel. En biografisk-historiografisk studie. Ak. avh. Lund, Gleerups,
1939. 8:o. XIX,+ (blank),+ 234 s. Blått senare hkbd med
svart titeletikett. Med Säbylunds exlibris .
500:–
165. LOENBOM, Samuel (utg.) Historiska märkwärdigheter, till uplysning af swenska häfder. Utile dulci.
1-4. Stockholm, Kongl. finska boktryckeriet/ Lars Salvius, 1767-68. 8:o. 200,+ (4); 197,+ (3); 1199,+ (1); 198,+
(2) s. Liten bläckplump i andra delen s. 104-105. Samtida
hfrbd, ryggarna med upphöjda bind och svarta infärgade
titelfält med guldtryck, stänksnitt. Två volymer. Ur Eugéne Lewenhaupts bibliotek på Säbylund, med exlibris och

med hans anteckning om att de inköpts på Österby biblioteksauktion i Uppsala 1885.	
5000:–
Lundstedt I, 98 not. Warmholtz 8896. Hesse 1330. Alla delarna i första upplagan. En andra upplaga utkom 1768-81.
Utgavs som periodisk skrift. En viktig men, liksom de flesta
av Loenboms utgivningar, något rörig samling av källmaterial från olika privata herrgårdsarkiv, varav mycket senare gått förlorat. Tredje delen innehåller sex numismatiska artiklar av C. R. Berch. Österbys bibliotek bestod enligt
Klingspor och Schlegel i ”Uplands Herregårdar” av 6000
band, de äldre delarna till stor del från Adolf Ulric Grills
bibliotek från Söderfors.
166. LUNDHOLM, Kjell-Gunnar. Sten Sture den äldre
och stormännen. Ak. avh. Lund, Gleerup, 1956. 8:o. (2),+
XII,+ 292 s. Trevligt grönt kbd med röd titeletikett i skinn
och stänkta snitt. Omslaget medbundet. (Bibliotheca
Historica Lundensis. III.) Från Säbylunds bibliotek.
600:–
167. LUNDQVIST, Karl Gustaf. Sveriges krig med staden
Bremen och politik i samband därmed åren 1665-1666.
Ak. avh. Stockholm, Edm. Janse & C:is boktryckeri, 1893.
8:o. XII,+ 176,+ (3) s. Trevligt senare grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett. Från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.	
600:–
Setterwall 1577. Avhandlingen ventilerad i Uppsala.
168. LÖNNROTH, Erik. Sverige och Kalmarunionen
1397-1457. Ak. avh. Göteborg, 1934. 8:o. (2),+ 387,+ (1)
s. Lätta blyertsunderstrykningar. Mörkgrönt hkbd med
guldornerad rygg. Namnteckning på titelbladet. Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris. 	
750:–
Första upplagan av Erik Lönnroths viktiga avhandling,
med dissertationsbladet inbundet i början.
169. (LÖWENHIELM, Gustaf.) Om styrelsens organisation i Sverige. Stockholm, Ecksteinska boktryckeriet, 1833. 8:o. (2),+ 68 s. Lagerfläckig och med svag fuktrand. Häftad, med tryckt omslag. Från biblioteket på
Säbylund.	
750:–
Detta är tredje upplagan av Löwenhielms pamflett om
statsskicket. Den första kom 1830, en andra 1832 och så
småningom kom även en fjärde utökad 1834. Diplomaten och militären Gustaf Löwenhielm (1771-1856) är inte
alls förtjust i 1809-års nya grundlag, utan föreslår flera
ändringar. Skriften fick också viss betydelse, inte minst för
införandet av de s.k. departemental-styrelserna 1840 som
avskaffade hov-kansler- och stats-sekretareämbetena.
170. MAGNUS, Olaus. Historia om de nordiska folken.
Nu för första gången i svensk öfversättning utgifven genom Michaelisgillet. I-V. Uppsala, Michaelisgillet, 19091951. 4:o. (6),+ V,+ (blank),+II,+ 264,+ (1); (6),+ II,+
(blankt),+ 280,+ (1); (6),+ II,+ 228,+ (4),+ 4; (6),+ III,+
(blank),+ 330,+ (1); XII,+ 705,+ (1) s. Titelbladen tryckta
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i rött och svart. Illustrerade. Ljusbruna hfrbd, ryggarna med röda titel- och deltiteletiketter, främre omslagen
medbundna. Fem volymer. Från biblioteket på Säbylund,
med dess exlibris. 	
3000:–
Bibliofilupplaga i 200 numrerade exemplar, varav detta
är nummer 16. Första kompletta svenska översättningen! I
redaktionskommittén satt Oscar Almgren, Gunnar Collin,
Isak Collijn, Axel Nilsson och Rutger Sernander. Femte delen utgörs av kommentarer utarbetade av John Granlund.
171. MALMSTRÖM, Carl Gustaf. Sveriges politiska historia från konung Karl XII:s död till statshvälfningen
1772. I-VI. Andra upplagan, delvis omarbetad. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1893-1901. 8:o. XII,+ 490;
VIII,+ 455; VIII,+ 498; VII,+ (1),+ 461; VII,+ (1),+ 452;
IX,+ (blank),+ 497 s. Mörkgröna kbd med guldornerade ryggar. Sex volymer, volym fyra något sned i ryggen. Från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris.
1600:–
Den andra och bästa upplagan av Malmströms klassiska
arbete.
172. MALMSTRÖM, Oscar. Nils Bielke såsom generalguvernör i Pommern 1687-1697. Ak. avh. Stockholm,
Nordin & Josephson, 1896. 8:o. (4),+ 186 s. Trevligt senare grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och
med omslaget medbundet. Från biblioteket på Säbylund
med dess exlibris. 	
600:–
Setterwall 1704. Året innan gav Malmström ut ”Nils Bielke
och kriget mot turkarna 1684-1687” och 1892 ”Bidrag till
svenska Pommerns historia 1630–53” Oscar Malmström
(1866–1927) blev adjunkt i Lund 1903 och lektor i Örebro
1905 och i Helsingborg 1909.
173. MANKELL, J. Erik XIV: s fall. Historisk berättelse.
Stockholm, R. Gustafssons förlag, 1876. 8:o. Porträtt,+
(2),+ 170 s. Trevligt senare grönt kbd, guldornerad rygg
med röd titeletikett och med det främre omslaget medbundet. Från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
400:–
Setterwall 555.
174. MEURLING, Anna Christina. Svensk domstolsförvaltning i Livland 1634-1700. Ak. avh. Lund, CWK
Gleerup, 1967. 8:o. 312 s. Trevligt grönt kbd, guldornerad
rygg med röd titeletikett, och med omlsaget samt främre skyddsomslaget medbundet. (Bibliotheca Historica
Lundensis XIX). Från biblioteket på Säbylund med dess
exlibris. 	
500:–
175. NORDSTRÖM, Johan. Johannes Magnus och den
götiska romantiken. Akademiska föreläsningar 1929
utgivna av Michaelisgillet genom Carl-Otto von Sydow.
Förord av Sten Lindroth. Uppsala, Almqvist & Wiksell,
1975. 8:o. 232 s.+ planscher. Grönt hkbd med guldorne-
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rad rygg och med omslaget medbundet. Ur Säbylunds
bibliotek, med dess exlibris. 	
450:–
176. NOREEN, Arvid. Anteckningar om Kungl. Hallands Regemente (f. d. Västgötadals) åren 1625-1910.
Jämte biografier öfver regementets officerskår samt civilmilitära personal af officers rang under motsvarande
tid samlade af Arvid Noreen. Stockholm, P. A. Norstedt
& Söner, 1911-12. 8:o. (4),+ 806,+ (2 blanka),+ 1-4 s.+
planscher. Illustrerad. Snedläst och något nött mörkbrunt hkbd med ljusbrun titeletikett. Från biblioteket på
Säbylund med dess exlibris.	
900:–
Taube 138. Ågren 720.
177. NYLUND, Martin. G. A. Reuterholm under förmyndaretiden 1792-1796. Ak. avh. Uppsala, Appelberg,
1917. 8:o. XV,+ 285 s. Trevligt grönt kbd med röd titeletikett i skinn och stänkta snitt. Omslaget medbundet. Från
Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.	
600:–
178. ODHNER, Clas Theodor. Sveriges politiska historia
under konung Gustaf III:s regering. Af C. T. Odhner.
1-3:1. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1885-1905. 8:o.
VIII,+ (4),+ 607,+ (3); (6),+ 550,+ (1); (3),+ 272 s. Något
nött ljusbruna hfrbd, guldornerade ryggar med röda titeletiketter, marmorerade snitt. Två volymer. Ur Säbylunds
bibliotek	
750:–
Setterwall 2163 för del 1-2. Allt som utkom. Behandlar tiden från 1771 till 1788. Bring anser verket vara det mest
utförliga och objektiva i sitt ämne.
179. OLAI, Ericus. The swenskes och Göthers historia,
skrefwen på latin aff Erico Olai, widh pass tuhundrade
och siutton åhr sedan, hwilken war doctor och prof. uthi
then H. skrifft, sampt decanus och domprobst i Uppsala.
Han begynner henne aff Christi födelses tid, berättar om
siu och sextijo mächtige konungar, och fullföllier henne in till åhr 1464. Verteradt på swenska aff Joh. Sylvio.
Widh ändan på boken är infördt ett register på alla Sweriges konungar, in til nu regerande herre, then stormächtige konung Carl den elloffte. Stockholm, Niclas Wankijff,
1678. 4:o. (11),+ (blank),+ 531,+ (5) s. Titeln tryckt i rött
och svart inom träsnittsram. Titelbladet med pappersförstärkning, papperslagning med liten textförlust s. 2324, hål med ordförlust s. 67-70 och ett stort hål s. 193-194,
fläckig framförallt inledningsvis i nedre hörn, genomgående med fläckar och bläckplumpar, en stor plump s. 9293, röda kritunderstykningar. Modernt ljusbrunt hfrbd.
Från bibliotekeket på Säbylund, med dess exlibris.
1800:–
Collijn sp. 657. Warmholtz 2496. Den första tryckta svenska upplagan av ”Chronica regni gothorum”, Sveriges första
historiebok, översatt till svenska av Johannes Sylvius. Den
latinska originaltexten hade utgivits både 1615 av Messenius och 1654 av Loccenius. Teologen Ericus Olai (†1486) var
professor vid universitetet i Uppsala och är Sveriges första
namngivna historieskrivare. Översättaren Johan Sylvius

(1620-90) var lagman i Värmland och rikstranslator och
översatte en mängd verk till svenska, bl.a. Sleidanus Historie-book (1678) och Curtius Rufus om Alexander den
store (1682).
180. OLAI, Ericus. Historia Suecorum Gothorumque,
a Johanne Loccenio iterum edita, & brevibus notis illustrata. Stockholm, Johannis Jansonii, 1654. 8:o. (8),+
214,+ (1) s. Fläck i övre marginal på titelbladet och följande fyra blad, småfläckar. Hårt nött samtida skinnband,
guldornerad rygg med upphöjda bind, trasig i kapitäl
och med sprickor i falsarna. Ur Säbylunds bibliotek,
med dess exlibris och Eugéne Lewenhaupts anteckning
att den är inköpt i Paris 1878.	
3000:–
Collijn sp. 657. Warmholtz 2496 not. Andra utgåvan av Ericus Olais svenska historia utgiven av Johannes Loccenius.
Den utgavs första gången av Johannes Messenius 1615. En
svensk översättning kom 1678. Det första svenska historieverket skrivet av en namngiven författare.
181. OLMER, Emil. Konflikten mellan Danmark och
Holstein-Gottorp 1695-1700. Med särskilt afseende fäst
vid Sveriges förhållande till densamma. I. Mars 1695
-april 1697. Ak. avh. Göteborg, Bonnier, 1898. 8:o. VIII,+
246,+ (2) s. Titelbladet och sista bladet med pappersförstärkningar. Trevligt senare grönt kbd, guldornerad rygg
med röd titeletikett. Från biblioteket på Säbylund med
dess exlibris. 	
450:–
Setterwall 1716. En andra del på 96 sidor utkom år 1901.
182. OPPERMANN, C. J. A. The English Missionaries
in Sweden and Finland. London, Society for Promoting Christian Knowledge, 1937. 8vo. xxii,+ 221,+ (5)
pp. Black publ. cloth. From the library at Säbylund.
600:–
Published for the Church Historical Society.
183. OXENSTIERNA, Axel m.fl. Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Utgifna af Kongl.
vitterhets- historie- och antikvitetsakademien. I:1-16 II:1-14. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1888-2012.
8:o. Gröna uniforma kbd, ryggarna guldornerade med
svarta och röda titeletiketter, utom de fem senast utgivna volymerna vilka är i förlagets pappband med skyddsomslag. Del I:13 något avvikande i dekor. 33 volymer.
15000:–
Allt som hittills utkommit av Axel Oxenstiernas brevväxling. Utgiven av Carl Gustaf Styffe, Per Sonden, Herman Brulin, Nils Ahnlund m.fl. Den första avdelningen
innehåller Oxenstiernas egna brev och skrifter och den
andra avdelningen innehåller brev ställda till honom.
184. Patkul. HAGEN, Lorentz. Nachricht von der Hinrichtung Johann Reinhold von Pattkul, Russischen Gen.
Lieut, ud Gesandten am Sächsischen Hofe. Mit Erläuterungen herausgegeben von J. C. B. Göttingen, in Verla-

ge der Witwe Vandenhoeck, 1783. 8:o. XVI,+ 40 s. Svart
marmorerat pappband från början av 1900-talet, röda
snitt. Från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris och
med anteckningen av Eugéne Lewenhaupt att den är inköpt i Stockholm 1922.	
2500:–
Setterwall 4836. Se Warmholtz 5504 för den tyska upplagan från 1714. Detta är en senare tysk upplagan. Denna
populära skildring om Patkuls gruvliga öde utkom i en
mängd upplagor, varianter och översättningar. En svensk
översättning kom likaledes 1783. Regementspastorn Lorentz Hagen skrev sin skildring om Johan Reinhold Patkuls
sista stund strax efter avrättningen som ägde rum den 10
oktober 1707. Hagen var själv närvarande och samtalade
med Patkul in i det sista.
185. Patkul. HORNBORG, Harald. Konspiratören Johann Reinhold Patkul. Helsingfors, Holger Schildts
förlag, 1945. 8:o. 263,+ (1) s.+ planscher. Trevligt grönt
kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och med omslaget medbundet. Från Säbylunds bibliotek, med dess
exlibris. Tillskrift till Carl von Essen och med Säbylunds
exlibris. 	
500:–
186. PAULSSON, Göte (utg). Annales Suecici medii aevi.
Svensk medeltidsannalistik kommenterad och utgiven
av Göte Paulsson. Ak. avh. Lund, Gleerups, 1974. 8:o.
XXIV,+ 422 s. Trevligt grönt kbd med guldornerad rygg
med något blekt röd titeletikett och med omslaget medbundet. Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris. (Bibliotehca Historica Lundensis XXXII.)	
800:–
187. PETRINI, Hasse. Källstudier till Erik XIV:s och
Nordiska sjuårskrigets historia. Ak. avh. Lund, 1942.
8:o. VI,+ 385,+ (1) s. Lund, CWK Gleerup, 1942. 8:o. (2),+
VI,+ 385,+ (1) s. Två blad lösa. Något nött blått hkbd med
främre omslaget medbundet. Ur Säbylunds bibliotek,
med dess exlibris. 	
350:–
Spikningsbladet är medbundet.
188. PIHLSTRÖM, Anton. Kungl. Dalregementets historia. 1-5. Illustrerad. Stockholm resp Uppsala, 1902-11.
8:o. Kol. litogr. front.+ (8),+ 179,+ (3),+ 6,+ 4,+ II s.+
plansch + utv. karta; (8),+ 246,+ 22 s.+ utvikbar tabell,+
plansch; Kol litogr. front,+ (8),+ 320 s.+ 6 utvikbara kartor; Kol. litogr. front.+ (8),+ 240,+ (1) s.+ 2 utvikbara
kartor; Kol. litogr. front.+ (8),+ 309 s+ 1 utvikbar karta.
Saknar frontespice till del 2. Senare blå kbd med bruna
titeletiketter i skinn och stänkta snitt. Främre omslagen
medbundna. Fem volymer. Ryggarna något mörknade.
Med Herbert Seitz exlibris och från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris.	
3000:–
Från andra delen utgiven av Carl Westerlund. Del 1 och
två med särskilda avdelningar för genealogiska och biografiska uppgifter. Delarnas respektive undertitlar: Del
1 Dalafänikor 1542-1617; Del 2 Upplands, Dalarnes och
Västmanlands Storregemente och Österdalregementet
1617-1682; Del 3 Kungl. Dalregementet under karolinska
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tiden 1682-1721; Del 4 Kungl Dalregementet under Frihetstiden 1722-1772; del 5 Kungl. Dalregementet under Gustavianska tiden och revolutionskrigen 1772-1815. Den sjätte
delen, Kungl. dalregementet 1815-1908 utarbetad av C. F.
Schenström, utkom först 1938. En planerad sjunde, med
biografiska anteckningar, utkom aldrig.
189. PLATEN, Carl Gustaf. Kongl. Skånska Dragonregementets historia. 1-4. Stockholm/Malmö/Ystad,
1901-47. 4:o. XVI,+356 s.+ planscher; X,+287,+ (2) s.+
planscher; 258 s.+ planscher; 350,+ (1) s.+ planscher; 17
utvikbara kartor, numrerade 1-12 (inkl. 6a-f) med ett
flertal överläggskartor på smörpapper, i mapp på andra
delens bakpärm. Del 1 och 2 i ståtliga röda hfrbd, guldornerade ryggar med upphöjda bind och övre guldsnitt,
främre omslagen medbundna (G. Hedberg, osignerade),
del 3 och 4 häftade och ouppskurna. Fyra volymer.
4500:–
1. Personhistoriska anteckningar öfver officerare och civilmilitäre af officers rang 1676-1900. 2. Organisation och
Krigshistoria 1676-1721. 4. Personhistoriska anteckningar
över officerare och civilmilitära med officers tjänsteställning 1676-1927. Tredje delen saknar särskild undertitel. En
fristående del 5 av Erik Leander utkom 1979.
190. PÄRNÄNEN, J. A. Sigismond Vasa et la succession
au trône de Suède 1592-1594 d’après la correspondance
diplomatique du nonce apostolique Germanico Malaspina. Diss. Genève, E. Chaulmontet, 1912. 8:o. VIII,+ 206,+
(1) s. Trevligt senare grönt kbd, guldornerad rygg med
röd titeletikett . Från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.	
600:–
Setterwall 827.
191. PÖNITZ, Carl Edvard. Karl XII betraktad från
krigsvetenskaplig synpunkt. Ur ”Militärische briefe eines verstorbenen”. Örebro, N. M. Lindhs, 1858. 8:o. IV,+
(2),+ 122 s. Genomgående fuktrand. Trevligt senare grönt
kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och med
främre omslaget medbundet. Från Säbylunds bibliotek,
med dess exlibris.	
400:–
Setterwall 2740.
192. QUENNERSTEDT, August (utg.) Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter. I-XII.
Lund, Berlingska boktryckeriet, 1901-21. Uniforma rödsvarta marmorerade hkbd med guldornerade ryggar med
svarta titel- och deltiteletiketter. 12 volymer, lätt nötning
på del fem och tolv. Från biblioteket på Säbylund, med
dess exlibris. 	
15000:–
Första delen tryckt i 550 exemplar, övriga i mellan 200
och 300. På grund av den begränsade upplagan ovanlig i
komplett skick. Innehåller: Del I: Robert Petres och C. M.
Posses dagböcker 1702-1709; II: J. Lyths och L. Visocki-Hochmuths dagböcker. Bihang: Slutet af A. L. Lewenhaupts
berättelse; III: C. H. P. Sperlings dagbok, E. Björcks anteck22

ningar, J. J. Crafoords anteckningar, E. L. Smepusts dagbok
och anteckningar, J. M. Norsberghs dagbok och D. N. v.
Siltmans dagbok; IV: J. H. v. Kochens dagbok, S. Arvidssons och O. W. Klinckowströms rapport, O. Hårds dagbok
och N. Frisks tjänsteförteckning; V: S. Agrells dagbok och
G. Mallien Sånger från Sibirien; VI: Josias Cederhielms
bref, Anders Koskulls själfbiografiska anteckningar, Johan
Åboms dagbok och Dagbok af en polack i Bender; VII: Jon
Stålhammars bref, Dagboksanteckningar af Henrik Spåre,
Själfbiografiska anteckningar af Anders Westerman, Berättelse af Jonas Wallberg, Inlaga af fångarna i Tobolsk till
Piper och Rehnsköld och Hyllningsskrifter till furst Gagarin; VIII: Nils Gustaf Mörners rapport, Nils Gyllenstiernas berättelse, Arvid Axels Marderfelts berättelse, Henrik
Mathias v. Seulenbergs berättelse, Josias Cederhielms bref,
Lars Tursenius underd. berättelse och Inkvarteringslista i
Lund 1717; IX: Carl Gustaf Rehnskölds anteckningar och
dagböcker, Rehnskölds grefvediplom, Ludvig Nicolaus v.
Hallarts dagbok och Varia; X: Alexander Hummerhielms
dagbok, Per Stjerncrantz dagbok, Gustaf Wilhelms Coyets kompani-journal, Nils Posses journal och Josias Cederhielms dagboksfragment; XI: C. G. Rehnskölds bref till
Carl XII, Nils Strombergs berättelse, Journal från Kexholms belägring, E. D. v. Krassows bref till Carl XII och
C. G. Skyttes berättelse om Dorpats belägring 1704; XII:
Journal öfver Nils Gyllenstiernas marsch, Gustaf Henrik v.
Siegroths relationer, Axel Sparres rapporter, Magnus Stenbocks journal samt deduktion, Bref till Carl XII från M.
Stenbock, Berättelse om Gen. krigskommisariatet, Gabriel Lilliehööks relationer, Fyra tjänsteförteckningar, Axel
Sparre, ett bref från Bender, Carl Magnus v. Leutrums
journal, G. W. Marcks v. Würtembergs berättelse, Bror
Rålamb, ett tal i Tobolsk och Ett tilläggs-blad.
193. QUENNERSTEDT, August. Kalabaliken vid Bender. Några synpunkter. Lund, Gleerupska Univ.-bokhandeln, 1910. 8:o. (4),+ 71,+ (1) s.+ 6 planscher, varav
två utvikbara och en i färg. Trevligt senare grönt kbd,
guldornerad rygg med röd titeletikett och med omslaget medbundet. Från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris. 	
600:–
194. RANKE, Leopold von. Wallenstein af Leopold von
Ranke. Öfversättning af Oscar Alin. Uppsala, W. Schultz,
1870. 8:o. VIII,+ 331,+ (1) s. Enstaka småfläckar. Senare
ljust halvlinneband med röd titeletikett. Ur Säbylunds
bibliotek, med dess exlibris.	
900:–
Första svenska översättningen. Det tyska originalet kom
1869.
195. REHBINDER, Johan Adam. Biographisk, historisk
och genealogisk beskrifning öfver svenske riks-canzlerer, riks-canzli-råd, hof- och justitiae-canzlerer; jemte
en bifogad kårt canzli-historia. Stockholm, Peter Hesselberg, 1786. 8:o. (34),+ 546,+ (12) s. Bläckrättelser s. 112.
Samtida hfrbd, guldornerad rygg med upphöjda bind

och beige titeletikett. Ur Eugéne Lewenhaupts bibliotek
på Säbylund, med hans exlibris.	
950:–
Setterwall 4402. Ågren 328. Lagmannen Johan Adam Rehbinder (1733-1809) var mycket flitig utgivare av matriklar
och gav vid sidan av denna även ut matriklar över Sveriges
ridderskap och adel, liksom över Sveriges landtmarkskalkar.
196. REHBINDER, Johan Adam. Biographisk, historisk
och genealogisk beskrifning öfver svenske landtmarskalkar; författad och utgifven av baron Johan Adam Rehbinder, lagman. Stockholm, hos And. Jac. Nordström,
1784. 8:o. (14),+ 355,+ (3) s. Lätta lagerfläckar, utsmetad
bläckfläck s. 289. Samtida hfrbd, rikt guldornerad tygg
med upphöjda bind och röd titeletikett, grön etikett i
nedre fält med ägarinitialerna ”N.M.” i guld. Med Müllbergs namnteckning på titelbladet och en Hultgren på
frampärmens insida. Ur Eugéne Lewenhaupts bibliotek
på Säbylund, med hans exlibris och bläckanteckningen att han inköpt den på auktion efter statsrådet O. E.
Fåhréus 1884.	
1500:–
Setterwall 4401. Ågren 1434 not. Innehåller ett mer preliminärblad än Setterwall och Ågren. Lagmannen Johan
Adam Rehbinder (1733-1809) var mycket flitig utgivare av
matriklar och gav vid sidan av denna även ut matriklar
över Sveriges ridderskap och adel, liksom över Sveriges
kanslerämbeten.
197. Richert. WARBURG, Karl. Johan Gabriel Richert.
Hans lefnad och uttalanden. 1-2 Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1905. 8:o. X,+ 361 s.+ två porträtt; VI,+
444,+ (1) s.+ två porträtt,+ plansch. Svart halvmarokängband, guldornerad rygg med upphöjda bind. Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris. Fint exemplar
.	
600:–
198. RIDDERSTAD, C. F. Gömdt är icke glömdt. Historiska bidrag, samlade af C. F. Ridderstad. 1-12. Linköping, C. F. Ridderstad, 1846-53. 8:o. 67; 56; 104; 72; 78,+
(1); 64; 79; 85; 24; 66 s.+ utvikbar karta; 80; 39 s. Häfte
10 saknar den utvikbara kartan, häfte 12 med litet hål s.
35-36, med textförlust, fuktfläckar framförallt i början av
andra häftet och nästan genomgående i övre marginal.
Senare marmorerat pappband, ryggen med grön titeletikett, ett tryckt omslag medbundet. 	
2500:–
Setterwall 180. Med det som oftast saknade häfte 12, men
utan kartan. Mycket intressant innehåll. Bl.a. ”Bref från
excellensen baron J. C. Toll”, ”Hofsekreteraren C. A. Bohemans lefnadshändelser”, ”Bref från Gustaf Mauritz Armfelt, under åren 1807-1811”, ”Underdånigt yttrande rörande Finlands försvar”, ”Fröken Magdalena Rudenskölds
sjelfbiografi”, ”Enskilda bref om frimureriet m.m. från
konung Carl XIII:de såsom hertig, til öfverste-löjtnanten
J. Wilh-¨. Tornèrhjelm åren 1799 och 1800” m.m. Kartan i
del 10 hör till beskrivningen av reträtten under Wilh. Tornèrhjelm från Viais till Helsinge under finska kriget 1808.
C. F. Ridderstad (1807-86) var publicist och historiker och

kanske mest känd som utgivare av Östgöta-korrespondenten, som han tog över strax efter grundandet, och utvecklade till en av landets viktigaste landsortstidningar. Han
skrev även en lång rad populärhistoriska romaner.
199. ROBERTS, Michael. Gustavus Adophus. A History
of Sweden 1611-1632. 1-2. London, Longmans, Green and
Co., 1953-58. 8vo. xiv,+ 586; xiv,+ 848,+ plates,+ folding
map,+ folding table. Publ. cloth, without dustwrappers.
Two volumes. From the library of Säbylund, with its
book plates	
950:–
First edition.
200. ROBERTS, Michael. Essays in Swedish History. London, Weidenfeld and Nicolson, 1967. 8vo. ix,+
(blank),+ 358 pp. Publ. cloth with dustwrapper. From the
library of Säbylund, with its bookplate. 	
600:–
With essays on: ”Cromwell and the Baltic”, ”The political objectives of Gustav Adolf in Germany, 1630-32”, ”The
Swedish Aristocracy in the Eighteenth Century”, Great
Britain and the Swedish Revolution 1772-72” among other.
201. ROLAND, Carl von. Minnen från fångenskapen i
Ryssland och Karl XII:s krig. Utgifna af Samuel Ebbe
Bring. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1914. 8:o.
VIII,+ 134 s.+ planscher. Ljusbrunt hfrbd, blekt rygg
med upphöjda bind. Från Säbylunds bibliotek, med dess
exlibris. 	
400:–

202. ROSENGREN, Hilding. Karl X Gustaf före tronbestigningen. Pfalzgrefven intill tronföljarvalet 1649. Ak.
avh. Uppsala, 1913. 8:o. Porträtt,+ XVI,+ 262,+ (2) s. Trevligt grönt kbd med röd titeletikett i skinn och stänkta
snitt. Omslaget medbundet, det främre med ett par fint
lagade revor. Från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.	
400:–
203. ROSENHANE, Schering. Anteckningar hörande
till Kongl. Vetensk. Akademiens historia. Stockholm,
Joh. P. Lindh, 1811. 8:o. (8),+ 527 s. Med grav. titelvinjett.
Lagerfläckig, framförallt inledningsvis, svag fuktrand
29-32 i övre hörn. Samtida hfrbd, blekt guldornerad rygg
med röd titeletikett, stänkmarmorerade pärmpapper,
gula snitt. Små stänk på ryggen. Med Hjalmar Uddgrens
namnteckning, daterad 1865, och Eugéne Lewenhaupts
exlibris. Raderad äldre namnteckning. Ur biblioteket på
Säbylund.	
1800:–
Innehåller bl.a. en förteckning på Vetenskapsakademiens
ledamöter från år 1739 till 1805, med bibliografiska förteckningar över deras utgivna arbeten.
204. ROSENHANE, Schering. Afhandling om de fem
höga riks-ämbeten uti Sverige, nemligen: riks-drotzet, riks-marsken, riks-amiralen, riks-cantzleren
och riks-skattmästaren, jämte bifogad berättelse om
riks-marskalks-ämbetet. Stockholm, Anders Zetterberg, 1799. 8:o. (2),+ 236,+ (13) s. Liten fläck på s. 112 och
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177. Senare hkbd, guldornerad rygg med blå titeletikett.
Äldre namnteckning på titelbladet, Joh. Widmarck. Ur
Eugéne Lewenhaupts bibliotek, med hans exlibris. Från
biblioteket på Säbylund. 	
1500:–
Setterwall 4407. Ågren 1222. Första separata och utökade
upplagan, som även innehåller en förteckning på svenska drottningars överstemarskalkar samt register och rättelser till Ugglas och Rosenhanes “Swea rikes rådslängd”.
Tidigare publicerad som följetong i Gjörwells “Allmänna
tidningar” 1788, under titeln: “Berättelse om de fem höga
riks-ämbeten i Sverige”.
205. ROSENHANE, Shering & UGGLA, Carl Hillebransson. Svea-rikes konunga- och råds-längd. Svea-Rikes
konunga-längd, upsatt af friherre Shering Rosenhane.
Stockholm, Anders Jac. Nordström, 1789. 4:o. (8),+ 153,+
(1) s. Fläck s. 81. Sammanbunden med:
Svea-Rikes råds-längd, författad af Carl Hillebransson
Uggla. Stockholm, hos Johan A. Carlbohm/ Norrköping,
A. F. Raam, 1791-93, samt Uppsala, Wahlström & Låstbom, 1844. 4:o. (16),+ 80; 24; 80,+ 11,+ (1); 24,+ (4); 47,+
(5); 20,+ (3); 43; 14,+ (14); (4),+ 86 s. Samtida något nött
hfrbd, guldornerad rygg med upphöjda bind och beige
titeletikett, avdelning 9 i modernt hfrbd snarlikt det äldre fast med blå titeletikett. Två volymer. Ur Bror Emil
Hildebrands bibliotek, med hans namnteckning daterat
1844, samt ur Eugéne Lewenhaupts på Säbylund, med
hans namnteckning och anteckningen att han köpt den
på auktionen efter B. E. Hildebrand 1885. Även med P.
Ekecrantz och J. E. Noreens äldre namnteckningar.
4500:–
Setterwall 455 resp. 4440. Ågren 1221. Båda verken utgivna
av C. C. Gjörwell. Rosenhanes konungalängd här med det
extra gemensamma titelbladet, som antyder samhörighet
med det följande arbetet. Avdelning 1-8 av rådslängden
utgavs av C. C. Gjörwell. Shering Rosenhane skrev de två
första delarna och C. H. Uggla de övriga. Här även med
den ofta saknade nionde avdelningen, som utgavs av A.
T. Låstbom i Uppsala 1844. Fortfarande ett användbart
uppslagsverk.
206. RUDELIUS, Folke. Kalmar regementes personhistoria 1623-1927. Biografiska anteckningar om officerare
och likställda. 1-2. Illustrerad. Norrköping, 1952-55. 8:o.
VII,+ (blank),+ 476; VIII,+ 619 s. Beige ohkbd med röda
titeletiketter i skinn, främre omslagen medbundna. Två
volymer. Från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris.	
900:–
Upplaga 400 exemplar. Första delen: Officerare 1623-1799
och exspektanter 1723-1753. Andra delen: Officerare 18001927. Reservofficerare och officerare i reserven 1892-1927.
Civilmilitär personal 1623-1927.
207. RÜHS, Friedrich. Reflexioner öfver Gustaf III:s lefverne, karakter och inflytande på svenska nationen af
doctor Fr. Rühs. Öfversättning af D. G. Ekendahl. Stockholm, hos Henrik And. Nordström, 1810. 8:o. (4),+ 114 s.
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Titelbladet med stor bläckplump, lätta lagerfläckar och
en svag fuktrand nedtill, Häftad och oskuren, samtida
gråpappomslag, trasig i ryggen. Ur Säbylunds bibliotek.
450:–
Setterwall 3473. Det tyska originalet utkom som bihang
till den tyska översättningen av “Ecrits de Gustave III”.
208. RUNEBY, Nils. Monarchia mixta. Maktfördelningsdebatt i Sverige under den tidigare stormaktstiden. Ak. avh. Uppsala, Svenska Bokförlaget, 1962. 8:o.
(10),+ 619 s. Trevligt grönt kbd med guldornerad rygg
och främre omslaget medbundet. (Studia Historica Upsaliensis VI.) Ur Säbylunds bibliotek.	
750:–
209. RYSTAD, Göran. Johan Gyllenstierna, rådet och
kungamakten. Studier i Sveriges inre politik 1660-1680.
Ak. avh. Lund, Gleerup, 1955. 8:o. (2),+ XII,+ 328 s. Trevligt grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och
med omslaget medbundet. (Bibliotheca Historica Lundensis II). Från biblioteket på Säbylund med dess exlibris. 	
600:–
Med spikningsbladet medbundet.
210. SARRANS, Bernard. Histoire de Bernadotte, Charles XIV-Jean, roi de Suède et de Norvége, etc., par B. Sarrans jeune. 1-2. Paris, Comptoir des imprimeurs-Unis,
1845. 8:o. (4),+ XXXVIII,+ (2),+ 410; (4),+ 430 s. Samtida
pergamentryggband ryggarna med samtida handskrift i
bläck och nötta titel- och deltiteletiketter, marmorerade pappärmar. Svart stämpel överst på andra volymens
rygg. Äldre bokhandelsstämpel på smutstitelbladen. Ur
Säbylunds bibliotek, med dess exlibris. 	
950:–
Setterwall 4101. Bernard Sarrans (1796-1874) var journalist och historiker, verksam som professor och grundare av
”La Nouvelle Minerve”.
211. SCHANTZ, Gustaf von. Försök till en historia öfver det pommerska kriget åren 1757-1762. Författad
af G. von Schants. Förste expeditions-secreterare. Tillförordnad secreterare vid Kongl. Fältmätnings-Corpsen. Stockholm, Henrik A. Nordström, 1811. 8:o. 183 s.
Lagerfläckig, framförallt i början och slutet. Lätt nött
samtida ljusbrung hfrbd, guldornerad rygg med röd titeletikett. Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
2200:–
Setterwall 3257. Gustav von Schantz (1775-1847) var ämbetsman och vann som författare av tillfällighetstal flera
gånger Svenska Akademiens guldmedalj för vältalighet.
Hans båda större historiska verk, detta och “Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1788, 1789 och
1790”, som utkom 1817-18, skrev han på officiellt uppdrag.
212. (SCHARNHORST, Christiane von.) Drottning
Fredrika af Sverige, född prinsessa af Baden. Memoirer
från hennes lefnad och hennes tid, antecknade af en hofdame. Stockholm, Adolf Bonnier, 1856. 8:o. 166 s. Fläckig,

titelbladet med papperslagning. Rött hkbd. Ur Säbylunds
bibliotek, med dess exlibris.	
450:–
Setterwall 3692. En tysk upplaga utkom i Frankfurt am
Main samma år, detta torde således vara en översättning.
Tidigare tillskriven en fröken von dem Knesebeck. Om
Gustav IV Adolf gemål Fredrika av Baden
213. SCHARTAU, Sigurd. Förhållandet mellan Sverige
och Hannover 1709-1715. Ak. avh. Lund, 1905. 8:o. VII,+
(blank),+ 201,+ (1) s. Trevligt senare grönt kbd med röd
titeletikett och rödstänkta snitt. Omslaget medbundet. Från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris.
600:–
214. (SCHEFFERUS, Johannes.) Swenska folkets
äro-minne. Stockholm, Jacob Schneidlers boktryckeri,
1733. 8:o. (16),+ 288 s. Inklistrad graverad vinjett på s. 1.
Titel- och dedikationsblad tryckta i rött och svart. Marginalanteckningar med bläck s. 90-91 om drottning Kristina, liten bläckplump på titelbladet och s. (4-5). Samtida
skinnband, guldornerad nött rygg med upphöjda bind
och beige titeletikett, trasig och med litet hål i nedre kapitäl och nedre bakre fals. Med Germund Ludvid Cederhjelms inititaler på frampärmens insida. Från Säbylunds
bibliotek. 	
2500:–
Warmholtz 1510 not. Fant 30. Första svenska översättningen (eller snarare bearbetningen, enligt Birger Bergh) av
Schefferus “Memorabilium sueticæ gentis exemplorum
liber singularis” utförd av Nils Hufvedsson Dal. Det latinska originalet utkom 1671 och är en läro- och övningsbok
i retorik med moraliska exempel och föredömen hämtade
ifrån den svenska historien istället för den romerska, vilket
var det vanliga. En ny översättning utkom 2005 av Birger
Bergh. Den graverade vinjetten avbildar åt- och frånsidan
av minnesmedaljen över Schefferus.
215. SCHLEGEL, Gottlieb Rede von der Würde der
Monarchen, welche, da sie ihre Unterthanen lieben,
von denselben geliebt werden, am Geburtsfest des allerdurchlauchtigsten, grossmächtigsten Konigt und
Herrn Gustav des Vierten, Adolphs, der Schweden,
Gothen und Wenden König &c. den 1 November 1800.
im akademischen Hörsaal zu Greifswald gehalten von
Joh. Gottl. Schlegel. Greifswald, Johann Heinrich Eckhardt, (1800). 8:o. 24 s. Fint ljusgrönt samtida pappband
med förgyllt ramverk runt pärmarna, något nött rygg.
2000:–
Teologen Gottlieb Schlegel (1739-1810) var år 1800 rektor
för universitetet i Greifswald när Gustav IV Adolf och
drottning Fredrika besökte Greifswald.
216. SCHREEB, Tor Schreeber von. Carl XII:s drabantkår. Historik jämte personförteckning 1700-1721.
Stockholm, 1942. 8:o. 93 s. Häftad, lös i ryggen. Dedikation till Carl von Essen. Från biblioteket på Säbylund.
400:–

Taube 494. Tryckt i 300 exemplar.
217. SCHÜCK, Herman. Rikets brev och register. Arkivbildande, kansliväsen och tradition inom den medeltida svenska statsmakten. Stockholm, Liber förlag, 1976.
8:o. 614 s. Grönt hkbd med guldornerad rygg och med
omslaget medbundet. (Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet 4). Från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris. 	
500:–
218. SEEGRÜN, Wolfgang. Das Papsttum und Skandinavien bis zur Vollendung der nordischen Kirchenorganisation (1164). Neumünster, Karl Wachholtz Verlag,
1967. 8:o. 228 s. Grönt kbd med guldornerad rygg och
med omslaget medbundet. (Quellen und Forschungen
zur Geschichte Schleswig-Holsteins. Band 51.) Från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris. 	
450:–
219. SIMOLIN, Albin. Wiborgs stifts historia. Ak. avh.
Helsingfors, 1909. 8:o. XIV,+ 352,+ XX s. Modernt grönt
kbd med guldornerad rygg och med främre omslaget
medbundet. Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
600:–
220. SJÖDELL, Ulf. Kungamakt och högaristokrati. En
studie i Sveriges inre historia under Karl XI. Ak. avh.
Lund, Gleerups, 1966. 8:o. (2),+ 382 s. Lund, Gleerups,
1966. 8:o. (2),+ 382 s. Trevligt grönt kbd, guldornerad
rygg med röd titeletikett och med omslaget medbundet.
Ryggetiketten något blekt. Från biblioteket på Säbylund
med dess exlibris. 	
600:–
221. SJÖSTRAND, Erik. Mynt- och bankpolitik under
hattväldet 1738-1764. Ak. avh. Uppsala, Almqvist &
Wiksell, 1908. 8:o. XX,+ 271 s.+ rättelselapp. Trevligt senare grönt kbd med röd titeletikett i skinn och stänkta
snitt. Omslaget medbundet. Från Säbylunds bibliotek,
med dess exlibris.	
600:–
222. SJÖSTRÖM, Carl. Göteborgs nation i Lund 16691906. Biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1907. 8:o.
VIII,+ 609 s. Gediget brunt halvmarokängband med
guldornerad rygg och blå titeletikett. Ur Säbylunds bibliotek. 	
1200:–
Ågren 1673. Sjöström, som var stadsfogde i Lund, sammanställde ett stort antal historiker över lundensiska studentnationer, med biografiskt innehåll.
223. SJÖSTRÖM, Carl. Skånska nationen före afdelningarnes tid (1682-1832). Biografiska och genealogiska
anteckningar jemte historik. Lund, E. Malmströms boktryckeri, 1897. 8:o. (4),+ VIII, + 736 s. Gediget ljusbrunt
halvmarokängband med guldornerad rygg och röd titeletikett. Ur Säbylunds bibliotek. 	
1200:–
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Ågren 1685. Sjöström, som var stadsfogde i Lund, sammanställde ett stort antal historiker över lundensiska studentnationer, med biografiskt innehåll.
224. SJÖSTRÖM, Carl. Skånska nationen 1833-1889.
Biografiska och genealogiska anteckningar. Lund, E.
Malmströms boktryckeri, 1904. 8:o. VIII,+ 545 s. Gediget brunt halvmarokängband med guldornerad rygg och
röd titeletikett. Ur Säbylunds bibliotek. 	
900:–
Ågren 1686. Sjöström, som var stadsfogde i Lund, sammanställde ett stort antal historiker över lundensiska studentnationer, med biografiskt innehåll.

8:o. (4),+ 521,+ (1); (4),+ 225 s.+ planscher. Senare grönt
kbd med guldornerad rygg och med båda främre omslagen medbundna. Från Säbylunds bibliotek, med dess
exlibris	
750:–

225. SOHM, Peter (utg.) Bulletiner under kriget imellan Sverige, Ryssland och Danmark åren 1808 och 1809.
Stockholm, Kongl. fält-boktryckaren Peter Sohm, 1812.
4:o. (670) s. Svart hfrbd från mitten av 1800-talet, guldornerad rygg, blindpressade pappärmar och marmorerade
snitt. Från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris och
G. A. Lagerfelts namnteckning. 	
6000:–
Klemming, Sveriges krig s. 319. Setterwall 3302. Sammanställning gjord av fältboktryckare Peter Sohm själv av de
av honom under kriget tryckta bulletinerna. Innehåller
bulletiner från finska armén 3 mars 1808 till 25 april 1809,
(520) s., västra armén 11 april till 13 oktober 1808, (80) s.,
södra armén 11 april 1808 till 6 februari 1809, (16) s., och
från stora flottan 4 april 1808 till 5 augusti 1809, (52) s.

230. STENBOCK, Reinhold & STENHAMMAR, Waldemar. Kungl. Andra Livgrenadjärregementet 1552-1927.
1-7. Illustrerad. Linköping, 1918-41/ Stockholm, 1922. 8:o.
Porträtt,+ XIV,+ 184,+ 26 s.+ utvikbar karta; XVI,+ 355,+
(1) s.+ planscher,+ utvikbar karta,+ utvikbart facsimile;
216,+ (1) s.+ planscher (delvis i färg och monterade),+ 5
utvikbara planscher,+ 2 utvikbara facsimile; 318 s.+ planscher (delvis utvikbara),+ 3 utvikbara kartor,+ utvikbar
tabell; 287 s.+ planscher; 330,+ (1) s.+ planscher,+ utvikbar karta,+ utvikbart notblad.+ 638 s.+ planscher. Förlagets hfrbd med rikt guldornerade ryggar med tre kronor
och röda resp. gröna titel. och deltiteletiketter, marmorerade snitt, med samtliga främre omslag medbundna. Sex
volymer. Fint ex. från biblioteket på Säbylund, med dess
exlibris.	
7500:–
Samtliga delar är nr 62 av 100 numrerade exemplar. 1.
Östgöta ryttare 1552-1617. 2. Östgöta kavalleriregemente
1618-1699. 3. Östgöta kavalleriregemente i Karl XII:s krig.
4. Östgöta kavalleriregemente under frihetstiden och Gustaf III:s regering. 5. Livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1791-1816. 6. Andra livgrenadjärregementet 1816-1927.
7. Biografiska anteckningar om officerare med vederlikar.

226. SONDÉN, Per. Nils Bielke och det svenska kavalleriet 1674-1679. Ak. avh. Stockholm, 1883. 8:o. (10),+
205,+ (3) s. Trevligt senare grönt kbd, guldornerad rygg
med röd titeletikett och med omslaget medbundet. Dedikation till Eugéne Lewenhaupt på främre omslaget
och från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris.
600:–
Setterwall 1651. Avhandlingen ventilerades i Uppsala.

231. Stenbock. ANNERSTEDT, Claes. Fältmarskalken
grefve Magnus Stenbock. Minnesteckning. Stockholm,
P. A. Norstedt & söner, 1906. 8:o. (4),+ 559 s. Modernt
grönt hkbd med guldornerad rygg, främre omslag medbundet. Dedikation till Eugéne Lewenhaupt på främre
omslaget och med Säbylunds exlibris. 	
750:–
Setterwall 4159. Separat ur Svenska akademiens handlingar ifrån år 1886, del 20.

227. STAVENOW, Ludvig. Om riksrådsvalen under frihetstiden. Bidrag till svenska riksrådets historia. Ak.
avh. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1890. 8:o. (6),+ 156 s.
Trevligt senare grönt kbd med röd titeletikett i skinn och
stänkta snitt. Omslaget medbundet. Med dedikation till
Eugène Lewenhaupt och från Säbylunds bibliotek, med
dess exlibris.	
450:–

232. STENSSON, Rune. Peder Jakobsson Sunnanväder
och maktkampen i Sverige 1504-1527. Ak. avh. Uppsala,
Almqvist & Wiksell, 1947. 8:o. (2),+ 358 s. Grönt hkbd
med guldornerad rygg, omslaget medbundet. Dedikation till Walter Ljusterdal. Ur Säbylunds bibliotek, med
dess exlibris. 	
500:–

228. STECKZÉN, Birger. Karl Gustaf Wrangels fälttåg
1646-1647. Ak. avh. Uppsala & Stockholm, Almqvist &
Wiksell, 1920. 8:o. XVI,+ 160,+ (1) s.+ 3 utvikbara kartor.
Trevligt grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och med omslaget medbundet. Från biblioteket på
Säbylund med dess exlibris. 	
750:–

233. STIEGUNG, Helle. Ludvig XV:s hemliga diplomati
och Sverige 1752-1774. Ak. avh. Lund, Gleerups, 1961. 8:o.
XII,+ 368 s.+ spikningsblad. Trevligt grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och med omslaget och
främre skyddsomslaget medbundet. (Bibliotheca Historica Lundensis. VIII). Från biblioteket på Säbylund med
dess exlibris. 	
600:–

229. Stedingk. De la GARDIE, Brevern (Ed.). Un Ambassadeur de Suède à la Cour de Catherine II. FeldMaréchal Comte de Stedingk. Choix de dépèches diplomatiques, rapports secrets et lettres particulières de 1790
à 1796. 1-2. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1910-19.

234. Stiernhöök. BRING, Samuel Ebbe (utg.) Drabanten och kaptenen vid lifgardet Olof Stiernhööks journal
1700-1703. Särtryck i 50 ex. ur Karolinska förbundets årsbok 1912. Lund, Berlingska boktryckeriet, 1913. 8:o. (2),+
94 s. Grönt klotryggsband med tryckta pappärmar, med
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senare ryggtiteletikett. Ur Säbylunds bibliotek, med dess
exlibris. 	
500:–
235. STILLE, Arthur. Carl XII:s fälttågsplaner 17071709. Med karta utarbetad af Carl Bennedich. Lund, Gleerups, 1908. 8:o. VI,+ 246,+ (1) s.+ stor utvikbar karta lös
i ficka. Gulbrunt hkbd med vinröd titeletikett i skinn.
Övre snitt infärgat, övriga snitt stänkta. Främre omslag
medbundet. Den stora kartan med en liten reva i marginalen. Trevligt exemplar från biblioteket på Säbylund,
med dess exlibris.	
600:–
236. (STRINNHOLM, Anders Magnus.) Namnkunniga
svenska fältherrars lefverne. Första delen, innehållande, i tvänne band, kongl. rådet och fälmarskalken grefve Magnus Stenbocks bedrifter och öden, med portrait.
1-2. Stockholm, Zacharias Haeggström, 1821. 8:o. Litogr.
porträtt,+ X,+ 278; (2),+ 281-706,+ (4) s. Sista bladet med
liten papperslagning. Samtida hfrbd, guldornerad rygg
med röd titeletikett och alrotsmarmorerade pärmpapper. Ur Eugéne Lewenhaupts bibliotek på Säbylund, med
hans exlibris och med anteckningen att boken köpts in
på auktion efter Österbys bibliotek 1885.	
1600:–
Setterwall 4954. Allt som utkom av A. M. Strinnholms
planerade serie om fältherrar. Biografin om Stenbock utgavs även separat, utan serietitel, samma år hos Ernst Ortman, dock utan porträttet. Österbys bibliotek bestod enligt
Klingspor och Schlegel i ”Uplands Herregårdar” av 6000
band, de äldre delarna till stor del från Adolf Ulric Grills
bibliotek från Söderfors.
237. (STRINNHOLM, Anders Magnus.) Kongl. rådet
och fälmarskalken grefve Magnus Stenbocks lefverneshistoria. 1-2. Stockholm, Ernst Ad. Ortman, 1821.
8:o. (6),+ 299; (2),+ 244 s. Häftad och oskuen, i samtida
gråpappomslag. Med Axel Lewenhaupts namnteckning.
Ur Säbylunds bibliotek	
900:–
Setterwall 4953. Utkom även i något annorlunda form som
del ett av ”Namnkunniga svenska fältherrars lefverne”, då
försedd med ett porträtt.
238. (STRINNHOLM, Anders Magnus.) Svenska folkets
historia från äldsta till närwarande tider. 1-5. Stockholm, Johan Hörberg, 1834-54. 8:o. (16),+ 619; (4),+ 683,+
(1) s.+ 2 utvikbara grav. kartor; (6),+ 891,+ (1); (6),+ 699;
(4),+ 351,+ (blank),+ 1-289,+ (2) s. Femte delen med liten
fuktrand i nedre inre hörn samt enstaka fläckar. Närapå
uniforma hfrbd med blindpressade och guldornerade
ryggar, band ett och två något nötta samtida och band tre
til fem nybundna, med de tryckta omslagen medbundna. Fem volymer. Del ett och två med A. Lewenhaupts
namnteckning. Från biblioteket på Säbylund, med dess
exlibris i samtliga volymer.	
3000:–
Setterwall 476. Del 1-2 “Skandinavien under hednaåldern”; del 3-5 “Svenska folkets medeltids-historia”. Komplett svit av Strinnholms förnämsta arbete, vilket med sitt
noggranna källarbete fortfarande är viktigt för tiden fram

till 1319. Del fem innehåller ett mycket utförligt sak- och
personregister. August von Hartmansdorff (1792-1856), jurist, president i kammarrätten, konservativ politiker. Han
blev en pådrivande kraft för förvaltningsreformen 1840
och deltog även aktivt i utformningen av tidens skol- och
undervisningsreformer.
239. STRÖMBOM, Sixten. Iconographia Gustavi Adolphi. Gustav II Adolf / samtida porträtt. Utgivna och beskrivna av Sixten Strömbom. Stockholm, Nordisk Rotogravyr, 1932. 4:o. 202,+ (1) s.+ rättelseblad. Rikt illustrerad. Titel tryckt i rött och svart. Svart marokängband,
ryggen med upphöjda bind, pärmarna blindpressade,
den främre guldornerad, och blindpräglade pärmar, ryggen med upphöjda bind, helt gult snitt. Från biblioteket
på Säbylund med dess exlibris. 	
1500:–
Numrerad upplaga om 600 exemplar, varav detta är nr.
46 och bundet i förlagspraktbandet. Fortfarande standardverket om avbildningar av Gustav II Adolf, både tavlor,
gravyrer, bokillustrationer, mynt m.m.
240. STYFFE, Carl Gustaf. Skandinavien under unionstiden med särskilt afseende på Sverige och dess förvaltning åren 1319 till 1521. Ett bidrag till den historiska
geografien. Tredje upplagan. Stockholm, Norstedts, 1911.
8:o. XVI,+ 536 s. Senare grönt kbd med guldornerad rygg
och med omslaget medbundet. Från Säbylunds bibliotek,
med dess exlibris.	
750:–
Styffes klassiska arbete i den tredje och bästa upplagan,
utgiven av L. M. Bååth som även skrivit ett förord.
241. SUCHTELEN, Paul van. Kriget emellan Sverige och
Ryssland åren 1808 och 1809. Öfversatt af R. F. G. Wrede. Stockholm, N. H. Thomson, 1835. 8:o. (5),+ (blank),+
228,+ (4),+ 231-238,+ (1),+ (blank),+ 88 s.+ 6 tabeller
(på 11 delvis utvikbara blad),+ stor utvikbar grav. karta.
Lagerfläckig. Nött samtida hfrbd, ryggen med oxiderad
guldförgyllning. Med Axel Lewenhaupts namnteckning
och med Säbylunds exlibris. 	
2000:–
Setterwall 3770. Första svenska översättningen av “Précis
des évènements militaires ...”, som utkom i Sankt Petersburg 1827. En andra svensk upplaga utkom 1836. De sista 88 sidorna utgörs av Wredes kommentarer. Den stora
kartan graverad av C. G Lundgren. Peter van Suchtelen
(1751-1836) var under kriget 1808-1809 stabschef vid ryska
armén i Finland. Under Sveaborgs belägring hade han befälet över ryska härens artilleri och var drivande i underhandlingarna med Sveaborgs kommendant Cronstedt. Efter 1810 blev han rysk ambassadör i Stockholm, och mycket
populär. Han är begravd på Solna kyrkogård. Boken är
dock skriven av hans son Paul van Suchtelen (1788-1833).
242. SUNDHOLM, O. Th. Sveriges fältmarskalkar biografiskt tecknade. Uppsala, Esaias Edquist, 1873. 8:o.
(4),+ 235 s. Senare ljubrunt halvmarokängband med
guldornerad rygg med blå titeletikett, ryggen något
blekt. Från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris. 750:–
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Ågren 648.
243. SUREMAIN, Charles Jean Baptiste. Mémoires du
lieutenant général de Suremain (1794-1815) publiés par
un de ses petits-neveux. Avec deux portraits. Paris, Librairie Plon, 1902. 8vo. (4),+ VI,+ 392 pp.+ 2 plates. Later
beige cloth, spine with red label, and the printed front
wrapper preserved. (La Suède sous la république et le
premier empire.) From the library of Säbylund, with its
book plate. 	
600:–
Edited by G. De Suremain. Charles Jean Baptiste Suremain (1762-1835) served 1794 to 1815 in the Swedish army.
A Swedish translation was published the same year.
244. Svenska Riks-archivets pergamentsbref från och
med år 1351. Förtecknade med angifvande af innehållet.
1-3. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1866-72. 8:o. (4),+
591,+ (blank),+ (3); (3),+ (blank),+ 420,+ (1); (4),+ 333,+
(5) s. Med extra handskrivet tillägg till del ett. Samtida
halvpergamentband med guldornerade ryggar med röda
etiketter, marmorerade snitt (F. Beck). Tre volymer. Med
heraldisk blåstämpel på titelbladet, och ur Säbylunds
bibliotek, med dess exlibris. 	
2000:–
Setterwall 566. Den kronologiskt ordnade följden av pergamentbreven och innehållssammanfattningen i del 1-2
utfördes av N. A. Kullberg och utgavs av riksarkivarien
J. J. Nordström. Tredje delen innehåller orts- person- och
vapenregister. Omfattar 1351-1400.
245. SÄLLSTRÖM, Åke. Bologna och Norden intill Avignonpåvedömets tid. Lund, Gleerups, 1957. 8:o. VII,+
(blank),+ 303,+ (1) s.+ 3 planscher. Trevligt grönt kbd,
guldornerad rygg med röd titeletikett och med omslaget
samt främre skyddsomslaget medbundna. (Bibliotheca
Historica Lundensis V.) Från biblioteket på Säbylund
med dess exlibris. 	
500:–
246. SÖDERMARK, Robert. Kungl. svenska riddareordnar jämte konung Oscar II:s jubileums-minnestecken. Personhistoriskt praktverk. Den historiska afdelningen utarbetad af Karl Henrik Karlsson. Lund, C.
Lunds förlag, 1907. 4:o. 436 s.+ 19 litogr. planscher. Titel
tryckt i svart och guld. Mörkblått halvmarokängband,
ryggen med upphöjda bind och med främre omslaget
medbundet. Från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris. 	
900:–
247. Tessin. REMGÅRD, Axel. Carl Gustaf Tessin och
1746-1747 års riksdag. Ak. avh. Lund, CWK Gleerup,
1968. 246 s. Trevligt grönt kbd med röd titeletikett i skinn
och stänkta snitt, omslaget medbundet. (Bibliotheca
Historica Lundensis XX.) Från biblioteket på Säbylund,
med dess exlibris. 	
600:–
248. THAM, Wilhelm. Axel Oxenstierna. Hans ungdom
och verksamhet intill år 1612. Ak. avh. Stockholm, 1935.
Stor 8:o. III-XXXIV,+ 323,+ (2) s. Trevligt grönt kbd,
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guldornerad rygg med röd titeletikett och med omslaget
medbundet. Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
750:–
249. TIBELL, Gustaf Wilhelm af. Seraphimer ordens
historia af G. W. af Tibell. Första tidehvarfvet ifrån år
1285 till år 1748. Stockholm, Kongl. ordens tryckeriet,
1826. 4:o. Litograferat titelblad,+ 208 s. Tryckt på fint
papper. Något nött samtida skinnband, rikt guldornerad rygg med röd titeletikett, helt guldsnitt. Ur Eugéne
Lewenhaupts bibliotek på Säbylund, med hans exlibris.
4000:–
Setterwall 5098. Fint exemplar av allt som utkom. G. W.
af Tibell (1772-1832) var ämbetsman och militär, och chef
för Krigskollegiet. Som praktiskt begåvad arbetsmänniska
och en av landets bäst utbildade militärer, utgav han vid
sidan av detta arbete en författningssamling, 1822, samt ett
flertal arbeten i militära frågor. Han var även inblandad i
utgivandet av Svenskt diplomatarium och var ordförande
i den år 1827 bildade redaktionskommittén.
250. TIGERSTEDT, Edvard Severin. Biografiska anteckningar om Savolax brigadens män 1808-1809. Samlade
af E. S. Tigerstedt. Med 53 porträtt m.m. Helsingfors, Söderströms & Co, 1908. Stor 8:o. (8),+ 230 s. Svart hfrbd
med marmorerade snitt (Ömansson & Co). Främre omslag medbundet. Med Ivan Hægers namnteckning i blyerts, och från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris,
samt med Eugène Lewenhaupts notering att den är inköpt på ”med. stud Ivan Hægers auktion”.
950:–
Setterwall 2717.
251. TORSTENDAHL, Rolf. Källkritik och vetenskapssyn i svensk forskning 1820–1920. Ak. avh. Stockholm,
Norstedt, 1964. 8:o. VIII,+ 426 s. Grönt hkbd. Omslaget
medbundet. (Studia Historica Upsaliensia XV.) Från biblioteket på Säbylund, med dess exlibris.	
450:–
252. Trolle. CELSIUS, Olof || HYDRÉN, Eric L. (resp.)
Illustrem Trollorum gentem. Diss. Uppsala, (1751). 4:o.
48,+ (4) s.+ grav. plansch. Planschen delvis skuren innanför ram. Fint senare marmorerat pappband. Från biblioteket på Säbylund.	
1200:–
Lidén 36 (s. 108). Warmholtz 7053. Innehåller bl.a. utdrag
ur biskop Petrus Jonae Angermannus likpredikan över
Anna Trolle från 1620, i vilken traditionen om namnet
Trolles och vapnets ursprung återges. Planschen föreställer ätten Trolles vapen. Avhandling ventilerad under Olof
Celsius d.y.:s presidium.
253. TUNBERG, Sven (utg.) Svenska medeltidsregester.
Förteckning över urkunder till Sveriges historia 14341441. Stockholm, P. A. Norstedts & söner, 1937. 8:o. XIV,+
617 s. Lätta blyertsanteckningar. Trevligt grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett, och med omslaget
medbundet. Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
800:–

254. TUNBERG, Sven. Studier rörande Skandinaviens
äldsta politiska indelning. Ak. avh. Uppsala, 1911. 8:o.
XXX,+ 232,+ (1) s. Trevligt senare grönt kbd med röd titeletikett i skinn och stänkta snitt. Det medbundna omslaget med ljusrand. Ryggtiteletiketten delvis lite blekt. Fint
exemplar från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
500:–
255. WADENSTEIN, D. Matteus. Poltava och Perevolotjna i modern svensk historieskrivning. Uppsala, J.
A. Lindblads förlag, 1917. 8:o. 75,+ (5) s. Trevligt senare
grönt kbd med guldornerad rygg med röd titeletikett,
och med omslaget medbundet. Ur Säbylunds bibliotek.
400:–
256. WAHLSTRÖM, Lydia. Sverige och England under
revolutionskrigens början. Bidrag till den reuterholmska regeringens historia. Stockholm, P. A. Norstedt &
söner, 1917. 8:o. XV,+ (blank),+ 282 s. Trevligt grönt kbd,
guldornerad rygg med röd titeletikett och med omslaget
medbundet. Från Säbylunds bibliotek.	
750:–
257. WALDHEIM, Max Schürer von. Tvåhundraårsfesten i Hälsingborg den 28 februari 1910. Helsingborg,
1910. 8:o. 78,+ (2),+ (12) s.+ plansch. Illustrerad. De sista
(12) s. annonser. Trevligt senare grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och med omslaget medbundet. Från Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
400:–
200-årsjubileet av slaget vid Helsingborg och Magnus
Stenbock. Innehåller tal av bl.a. landshövdingen R. De la
Gardie, generalmajor A. von Matern, direktör M. Sommelius, professor A. Stille och regementspastor A. Gierow.
258. WEIBULL, Curt. Saxo. Kritiska undersökningar i
Danmarks historia från Sven Estridsens död till Knut
VI. Ak. avh. Lund, Berlingska, 1915. 8:o. (4),+ 286,+ (1) s.
Trevligt senare grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och med omslaget medbundet. Från Säbylunds
bibliotek	
900:–
Utgiven som särtryck ur Historisk Tidskrift för Skåneland
VI. Fint exemplar av Curt Weibulls banbrytande studier
över Saxo.
259. WEIBULL, Jörgen. Carl Johan och Norge 18101814. Unionsplanerna och deras förverkligande. Ak.
avh. Lund, Gleerups, 1957. 8:o. (2),+ VIII,+ 376 s. Trevligt grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och
med omslaget samt främre skyddsomslaget medbundna.
(Bibliotheca Historica Lundensis VI.) Från Säbylunds
bibliotek, med dess exlibris.	
600:–
260. WEIBULL, Jörgen. Inför unionsupplösningen
1905. Konsulatfrågan. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1962. 8:o. 449 s. Grönt hkbd med guldornerad rygg

och med främre omslaget medbundet. Dedikation. Ur
Säbylunds bibliotek, med dess exlibris. 	
450:–
261. WEIBULL, Lauritz. Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring år 1000. Lund, C. W. K. Gleerup,
1911. 8:o. VIII,+ 195,+ (1) s.+ plansch. Liten fläck s. 168,
planschen med förstärkt övre hörn. Senare brunt hkbd
med guldornerad rygg med blekt grön titeletikett (Bildstens bokbinderi). Med Henning Wieslanders namnteckning på titelbladet och med Säbylunds exlibris.
1500:–
Första upplagan av Lauritz Weibulls viktiga studie som
banade väg för den nya källkritiska skolan. Om Jellingemonumentet, Slaget vid Svolder, Sven Tveskägg, Slaget
vid Fyrisvallarna, Danmarks kristnande, Hervararsgan,
Jomsvikingarna m.m.
262. WEJLE, Carl. Sveriges politik mot Polen 1630-1635.
Ak. avh. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1901. 8:o. XIV,+
(2),+ 190 s. Liten fläck på titelbladet. Trevligt senare grönt
kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och med omslaget medbundet. Från Säbylunds bibliotek, med dess
exlibris. 	
600:–
Setterwall 1003 för trolig bokhandelsupplaga. Ovanlig avhandling.
263. WESTIN, Gunnar Torvald. Historieskrivaren
Olaus Petri. Svenska krönikans källor och krönikeförfattarens metod. Ak. avh. Lund, 1946. 8:o. XXVI,+ 566,+
(1) s. Mörkblått hkbd, ryggen med svart titeletikett. Stänk
på ryggen. Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
450:–
264. WESTMAN, K. G. Svenska rådets historia till år
1306. Ak. avh. Uppsala, 1904. 8:o. XVI,+ 227 s.+ utvikbar plansch. Trevligt senare grönt kbd, guldornerad rygg
med röd titeletikett och med omslaget medbundet. Från
Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.	
600:–
265. WIBLING, Carl. Sveriges förhållande till Siebenbürgen 1623-1648. Ak. avh. Lund, Collin & Rietz, 1890.
8:o. (4),+ IV,+ 211 s. Trevligt senare grönt kbd med guldornerad rygg med röd titeletikett. Ur Säbylunds bibliotek.	
750:–
Setterwall 848.
266. WIBLING, Jöran. Opinioner och stämningar i Sverige 1809-1810. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1954. 8:o.
351 s. Grönt hkbd med guldornerad rygg och med främre omslaget medbundet. Från Säbylunds bibliotek, med
dess exlibris. 	
400:–
267. WITTMANN, Klaus. Schwedens Wirtschaftsbeziehungen zum Dritten Reich 1933-1945. München Wien,
R. Oldenburg Verlag, 1978. 8vo. 479,+ (1) pp. Green half
cloth. Front wrapper included. (Studien zur modernen
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Geschichte. Universitär Hamburg. Bd. 23.) From the library at Säbylund, with its bookplate. 	
400:–
268. WITTROCK, Georg. Karl XI:s förmyndares finanspolitik. Från Blå boken till Franska förbundet
1668-1672. (Mit einem resumé in deutscher sprache.)
Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1917. 8:o. XVII,+ 436,+
XXIV s. Ljust linneband, något blekt rygg med röd titeletikett, och med omslaget medbundet. (Skrifter utgifna
af K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala.
19:1.) Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris. 450:–
269. WITTROCK, Georg. Karl XI:s förmyndares finanspolitik. Gustav Bondes finansförvaltning och
brytningen under bremiska kriget 1661-1667. Uppsala,
Almqvist & Wiksell, 1914. 8:o. XX,+ 476,+ XIV s. Fuktfläck i nedre inre hörn inledningvis. Ljust linneband,
något blekt rygg med röd titeletikett, och med omslaget
medbundet. (Skrifter utgifna af K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. 15:3.) Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris. 	
300:–
270. WRANGEL, F. U. Liste des diplomates français en
Suède 1541-1891. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1891.
8:o. (2),+ XI,+ (blank),+ 95 s. Vinrött hkbd med guldornerad rygg. Ur Säbylunds bibliotek. 	
800:–
Ågren 232. Tryckt i en upplaga på 150 exemplar, varav detta är nummer 55.
271. WREECH, Curt Friedrich von. Wahrhaffte und umständliche Historie von denen Schwedischen Gefangenen in Russland und Sibirien, welchergestalt dieselbe
nach dem A.1709 bey Pultawa in der Ukraine mit denen Russen gehaltenen unglücklichen Treffen, in ihrer
Gefangenschafft, zum Theil von Gott kräfftig zur Butze
erwäcket worden, und was sich insonderheit bey der, von
einigen unter ihnen angerichteten Schule zu Tobolsky
von Anfange bis zur Ende, wie auch auf ihrer Züruckkunfft nach erfolgten Friedens-Schluss begeben hat, mitgetheilet von Curt Friedrich von Wreech, gewesenen Capitaine unter dem Königl. Schwedischen Albedylischen
Dragouner-Regiment. Sorau, Joh. Gottlieb Rothe, 1725.
8vo. (40),+ 1-480,471-861,+ (21) pp. Title printed in red
and black. Foxing throughout. Contemporary half calf,
spine blind stamped and with raised bands, worn marbled boards, red marbled edges. Minor worn holes at spine. Title page with cut out owner’s signature. From the
library of Eugéne Lewenhaupt, with his book plate and
the note on the fly-leaf that he bought it in Stockholm at
an auction in 1888.	
6000:–
Warmholtz 6076. First edition. A second augmented edition was published in 1728. Curt Friedrich von Wreech
was enrolled in the Swedish army in 1706, and become
a Russian prisoner of war after the battle of Pultava in
1709. He was transfered to Tobolsk in Siberia, where he
in 1714 started the famous Swedish school for the children to the Swedish prisoners of war. His account is one of
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our major sources to the knowledge of the situation for the
Swedish prisoners in Siberia during the early decades of
the 18th-century.
272. WÅHLSTRAND, Arne (utg.) Karlstadkonferensen
1905. Protokoll och aktstycken utgivna av Arne Wåhlstrand. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1953. 8:o. X,+ 473,+
(1) s.+ bilagor. Grönt kbd med guldpräglad ryggtitel.
Omslaget medbundet. (Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala XXXIII.) Från biblioteket
på Säbylund, med dess exlibris. 	
450:–
273. ÅGREN, Sven. Karl XI:s indelningsverk för armén.
Bidrag till dess historia åren 1679-1697. Ak. avh. Uppsala, 1922. 8:o. XVI,+ 205 s. Trevligt grönt kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett och med omslaget medbundet. Ur Säbylunds bibliotek, med dess exlibris.
500:–
274. Ödmann. WIJKMARK, Henning. Samuel Ödmann. Ak. avh. Uppsala, Appelbergs boktryckeri, 1923.
8:o. XXXVII,+ (blank),+ 367,+ (2) s.+ 10 planscher. Modernt grönt kbd med guldornerad rygg. Med Säbylunds
exlibris. 	
450:–
275. ÖHLANDER, Carl. Bidrag till kännedom om Ingermanlands historia och förvaltning. I. 1617-1645. Ak.
avh. Uppsala, Harald Wretmans tryckeri, 1898. 8:o. (2),+
(2, blanka),+ 235 s.+ 3 utvikbara kartor,+ 2 planschblad
med 6 bilder. Grönt kbd med röd titeletikett i skinn och
stänkta snitt. Omslaget medbundet, det bakre med ett
par fina lagningar. Från Säbylunds bibliotek, med dess
exlibris.	
800:–
Setterwall 4613. Allt som utkom.
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