
1 [1809- och 1810-års grundlagar.] Kongl. maj:ts och riksens ständers faststälde 
regerings-form; dat. Stockholm den 6 junii 1809. Stockholm, Kongl. Tryckeriet, 
1809. 4:o. 43 s. Lagerfläckig och naggad 
i marginalen. Sammanhäftad med: 
Kongl. Maj:ts och riksens ständers 
faststälde riksdags-ordning; dat 
Stockholm den 10 februari 1810. Stock-
holm, Kongl. tryckeriet, 1810. 4:o. (43) 
s. Bläckplumpar blad E2-E4. Samman-
häftad med: 
Kongl. maj:ts och riksens ständers 
faststälde successions-ordning, hwa-
refter den högborne furstes, Swea ri-
kes utkorade kronprins, hans kongl. 
höghets, prins Christian Augusts af 
Schlesswig-Hollstein-Sonderburg-
Augustenburg, manliga bröstarwingar 
skola äga rätt til den kongl. swenska 
thronen, samt at Swea rikes styrelse tilträda; Daterad Stockholm den 18 december 
1809. Stockholm, Kongl. tryckeriet, 1809. 4:o. (8) s. Sammanhäftad med:  
Kongl. maj:ts och riksens ständers faststälde tryckfrihets-förordning; dat. 
Stockholm den 9 martii 1810. Stockholm, Kongl. tryckeriet, 1810. 4:o. (22) s. Lätta 
lagerfläckar och enstaka bläckmarkeringar. Häftade, i samtida pappomslag. Med 
titlarna skrivna med bläck på frampärmen och noteringen ”Högre Prest Ståndet 
tilhörig”. Högre prestståndet står även med bläck på första titelbladet. 4500:-

Fin proveniens på detta samlingshäfte, med de tre nya grundlagarna 1809-10, i de 
första tryckningarna, och den nya tryckfrihetsförordningen 1810. Regeringsformen 
och riksdagsordningen hölls sig som grundlagar ända fram till 1974, medan succe-
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sionsordningen för Christian August ersattes redan september 1810 efter att han dött 
och Bernadotte istället blivit svensk tronföljare. Den nya tryckfrihetsförordningen 
som antogs 9 mars 1810 grundlagsfäste en vidsträckt tryckfrihet och alla former av 
censur upphävdes (Se Åhlen s. 211). Prästeståndets krav på teologisk cesur hade av-
visats. Den innehåller även den första svenska upphovsrättslagstiftningen. Präste-
ståndet, som ägt detta exemplar, var dock liksom många andra missnöjda och redan 
på sensommaren 1810 framlade konstitutionsutskottet ett betänkande om inskränk-
ningar och 1812 antogs en ny och hårdare tryckfrihetslag.

2 ALANDER, Per Gustaf. Fullständig läro-
kurs i svenska historien för elementarverk. 
1-2:1-2. Tredje förbättrade upplagan, med 11 
stamtavlor. Mariestad, A. A. Berg, 1851-53. 
8:o. IV,+ 68,+ (10); (2),+ VIII,+ 208; (2),+ 209-
762 s. Lagerfläckar i andra delen med fläckar 
s. 554-556. Något nött samtida ljubrunt 
hfrbd, guldornerad rygg. Ur statsrådet Bengt 
Hasselrots bibliotek, med hans exlibris ”Ca-
ritate humanitate”, och ur Alf Henriksons, 
med hans exlibris. 1200:-

Blandade upplagor, den andra delens andra 
avdelning i en tidigare upplaga från 1851. Lek-
torn i ”Historien” i Skara Per Gustaf Alander 
(1807-74) var en flitig författare av läroböcker, både i allmän och i svensk historia. 
Första upplagan av denna Fullständiga lärokurs utkom 1846 och  den utkom sam-
manlagt i åtminstone fem upplagor, den sista 1863. Vid sidan av denna utgav han 
även en lärokurs för de tre lägsta klasserna, som likaledes utkom i många upplagor. 
Alanders historiauppfattning tillhör inte tidens avantgarde.

3 [Alaskagreven.] HÖIJER, Arvid & FORSELLES, 
Georg af. Svenske greven av Alaska. Guldgrävar-
liv i Nome, Candle och Fairbanks. Illustrerad med 
konsttrycksplanscher. Stockholm, Lars Hökerbergs 
bokförlag, 1934. 8:o. 328,+ (4) s.+ 16 plansher. Två 
kartor i texten. Vitt kbd, guldornerad rygg med 
röda etiketter, marmorerade snitt och främre om-
slaget medbundet (R. Numans bokbinderi). Ur 



Anders Cederströms bibliotek, med hans monogram i guld på frampärmen. Fint 
exemplar. 400:-

Detta är den första boken om alaskagreven, Georg af Forselles (1878-1952) äventyr 
bland guldgrävare i Alaska. De två första av de totalt fem böckerna som bygger på 
George af Forselles berättelser är nedskriva av Arvid Höijer och de senare, av Gösta 
Svender (pseudonym för Gösta Svensson). 

4 [Alaskagreven.] HÖIJER, Arvid & FORSELLES, 
Georg af. Guld och gröna skogar. Stockholm, 
Lars Hökerbergs bokförlag, 1935. 8:o. 350,+ (2) s. 
En karta i texten. Vitt kbd, guldornerad rygg med 
röda etiketter, marmorerade snitt och omslaget 
medbundet (R. Numans bokbinderi). Ur Anders 
Cederströms bibliotek, med hans monogram i 
guld på frampärmen. Fint exemplar. 300:-

Detta är den andra boken om alaskagreven, Georg 
af Forselles (1878-1952) äventyr bland guldgrävare 
i Alaska. De två första av de totalt fem böckerna 
som bygger på George af Forselles berättelser är 
nedskriva av Arvid Höijer och de senare, av Gösta 
Svender (pseudonym för Gösta Svensson). 

5 [Alaskagreven.] FORSELLES, Georg af & (SVENS-
SON, Gösta). Alaskagreven i farten av Georg av 
Forselles och Gösta Svender. Stockholm, Lars Hö-
kerbergs bokförlag, 1937. 8:o. 302 s. En karta i tex-
ten. Vitt kbd, guldornerad rygg med röda etiket-
ter, marmorerade snitt och omslaget medbundet 



(R. Numans bokbinderi). Ur Anders Cederströms bibliotek, med hans monogram 
i guld på frampärmen. Fint exemplar. 250:-

Detta är den tredje boken om alaskagreven, Georg af Forselles (1878-1952) äventyr 
bland guldgrävare i Alaska. De två första av de totalt fem böckerna som bygger på 
George af Forselles berättelser är nedskriva av Arvid Höijer och de senare, av Gösta 
Svender (pseudonym för Gösta Svensson). 

6 [Anjalaförbundet.] Protocoller och handlingar, rörande det brottsliga förhållande 
som förekommit emot åtskillige chefs och officerare wid finska arméen under 1788 
års campagne. 1-2. Stockholm, Kongl. tryckeriet, 1789-91. 4:o. (2),+ 856,+ 36,+ 6,+ 
19; (2),+ 857-1714,+ (2),+ 58,+ 66,+ 30 s. Lätta lagerfläckar och enstaka småfläckar, 
något större s. 71-72, 273, litet hål med bokstavsförlust s. 1613-14. Något nötta senare 
svarta hfrbd med guldornerade ryggar. Två volymer. Ur O. B. Hults bibliotek, med 
hans exlibris. 6000:-

Bring Rättegångshandlingar, 
703:1-2. Setterwall 3349 (endast 
huvudprotokollet). De s. k. 
Fredrikshovsprotokollen, upp-
kallade efter Fredrikshovs slott 
i Stockholm, där medlemmarna 
av Anjalaförbundet hölls fängs-
lade och där rättegångarna emot 
dem hölls. De olika dokumenten 
har även utgivits separat utan 
antydan om att de tillhör denna 
officiella utgåva. Innehåller i del 
ett: 1. Protocoller hållne i general 
krigs-rätts divisionen af kongl. 
majt:ts och rikets Krigs-Collegi-
um, rörande det brottsliga för-
hållande som förekommit emot 
åtskillige chefs och officerare wid 
finska arméen. No. 1-107. 2: Pro-
tokoller, hållne uti kongl. Åbo 
läns regements krigs-rätt, uti 
Åbo stad, den 18, 20 och 21 martii 1789. 3: Protocoll, hållit på Åbo slott den 15 april 
1789, öfver segeanten Segerstorms bekännelse, rörande förloppet til attaquen af Frie-
drichshamn. 4: Fortsättning af protocoller, som widare uplysa den för attaquen wid 
Friedrichshamn inom Åbo läns regemente beredda motwilja. Del två: 1. Fortsättning 
på “Protocoller hållne i general krigs-rätts divisionen”. 2: Krigs-fiscalen Wallenquists 
slutpåstående dat. 1 februari 1790. 3: Kongl. maj:ts och rikets krigs-collegii öfver 



arméens rättegångs-ärender dom [...] åtskillige för brottsligt förhållande under 1788-
års finska campagn under tiltal stäldte chefs och officerare wid finska arméen [...] 
afsagd och utfärdad å Fredricshof den 10 april 1790. 4: Kongl. maj:ts och rikets krigs-
collegii öfver arméens rättegångs-ärender dom [...] högwälborne baron Berndt Johan 
Hastfer [...]”. Register (8) s. saknas. Otto Bernhard Hult (1807-74) var sekreterare i 
Överståthållareämbetet i Stockholm och skapade en stor samling av kungliga brev 
och förordningar. Hans efterlämnade bibliotek liksom hans samling av autografer 
och sigill såldes på auktion 26 resp. 29 maj 1875.

7 (BACKMAN. Johan Harder utg.) 
Ny lag-samling. 1-8 + supplement. 
Örebro, N. M. Lindh, 1831-60. Folio. 
(2),+ 26, 29-384; (2),+ 385-650; (2),+ 
210; (2),+ 211-346; (2),+ 347-590 s.+ 
medbunden avskrift omfattande 6 
sidor; (2),+ 256; (4),+ 257-550; 284; 
(2),+ 305,+ (1) s. Första delen lager-
fläckig med enstaka bläckplumpar, 
kommentarer i marginalen i de 
flesta delarna, papperslagning s. 165 
i sjätte delen. Bunden tillsammans 
med: 
FALKMAN, J. Kronologiskt re-
gister till ny lag-samling, första 
och andra delarne jemte supplment 
och sjunde häftet, utgifwen åren 
1831-1853. Stockholm, N. M. Lindhs 
boktryckeri, 1854. Folio.  55,+ (1) s. 
Något nötta uniforma hfrbd från 
1860-talet, guldornerade ryggar och 
alrotsmarmorerade pärmpapper, blå stänsnitt. Fem volymer. Ur O. B. Hults biblio-
tek, med hans exlibris. 3000:-

Den s.k. ”Backmans lagsamling”. Ytterligare två tillägg utkom. Första delen inleds 
med Jacob Wildes ”Sweriges beskrifna lagars grund, art och uprinnelse...” följd av 
de fyra första balkarna av 1734-års lag. Del 2-5 innehåller fortsättning av 1734-års 
lag, medan supplementet efter del 5 innehåller författningar t.o.m. 1846 och del 6 
innehåller ett slutsupplement med författningar t.o.m. 1846 samt ett register till 1-5 
+ supplement. Sjunde delen innehåller författningar 1847 till 1852 och åttonde delen 
författningar 1853-1858, båda med register. Nya supplement med nya register utgavs 
av hans son Carl E. Backman 1874 (häfte 9) och 1878 (häfte 10). Falkmans register 
är bundet tillsammans med del 7. Utgivare var justiterådet Johan Harder Backman 



(1790-1862) och hans lagsamling ansågs länge ”oumbärlig för den svenske domaren 
och ännu i dag med fördel begagnas” (SBL 1920). Otto Bernhard Hult (1807-74) var 
sekreterare i Överståthållareämbetet i Stockholm och skapade en stor samling av 
kungliga brev och förordningar. Hans efterlämnade bibliotek liksom hans samling av 
autografer och sigill såldes på auktion 26 resp. 29 maj 1875.

8 BJÖRLIN, Gustaf. Kriget mot Danmark 1675-1679. 
Läsning för ung och gammal. Illustrerad. Stockholm, P. 
A. Norstedt & Söner, 1885. 8:o. (8),+ 296 s.+ karta. Deko-
rerat okbd. Diskret förlagsstämpel på smutstitelbladet. 
Fint ex. 300:-

9 BOTIN, Anders af. Utkast till svenska folkets 
historia. (1-4). Stockholm, Lars Salvii förlag, 
1763-64. 12:o. (8),+ 148; (2),+ 151-256; (2),+ 259-423; 
(2),+ 427-736 s. Småfläckig och lagerfläckig. Sam-
tida nötta hfrbd med rikt guldornerade ryggar. 
Saknar försättsblad, och första volymen med 
pappersförlust i eftersättsbladet. Två volymer.
 1800:-

Warmholtz 2536. Första delen i omtrycket 1763, 
först tryckt 1757. Allt som utkom av Botins all-
männa svenska historia, med den ofta saknade 
fjärde delen. De fyra delarna innehåller sex 
”Tidhvarf” och sträcker sig fram till 1520. Ytter-
ligare tre var planerade, men utgavs aldrig. En 
omarbetad upplaga utgavs 1789-92 under titeln ”Svenska folkets historia”. Hans vår-
dade, men något sökta stil uppskattades mycket av samtiden.

10 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,+ (1 blank),+ 464; (4),+ XX,+ 512 s. Fläck på de tre första bladen, och 
liten fläck på s. 209-17 i första delen. Något nötta men trevliga svarta samtida halv-
marokängbd med guldornerade ryggar, upphöjda bind och marmorerade snitt. 
Ur Alf Henriksons bibliotek, med hans exlibris samt ett äldre exlibris med mono-
grammet ”FB”.  1800:-



Setterwall 2126. Utgiven i serien ”Bidrag till 
Sveriges historia utgifna av D:r E. V. Mon-
tan”. Första delen innehåller Journal för 
åren 1776 och 1779 samt berättelse om svens-
ka teaterns uppkomst. Andra delen Journal 
för år 1780, bref och minnen 1770-79 samt 
ministerdepecher 1780-83. Kammarherre 
Ehrensvärds dagboksanteckningar utmär-
ker sig, enligt Bring, för sitt ”briljanta språk 
och sin intresseväckande framställning”, 
och ger ”ett ovärderligt galleri av bilder utav 
den tidens framträdande personer”.

11 FLINTBERG, Jacob Albrecht. Schwe-
disches Seerecht mit Anmerkungen 
welche die neuern dahin einschlagenden 
Verordnungen enthalten, nebst einer 
Nachweisung über die Obliegenheiten 
der Schwedischen Consuln und die ih-
nen gebührenden Consulat-Abgaben; 
aus dem Schwedischen des herrn Jacob 
Albrecht Flintberg [...] mit einer Vorrede 
von D. Emanuel Friedrich Hagemeister. 
Greifswald, Anton Ferdinand Röse, 1796. 
4:o. XXXII,+ 431,+ (1) s. Samtida hfrbd, 
guldornerad rygg med beige titeletikett 
och upphöjda bind, stänkmarmorerade 
pärmpapper och stänksnitt. Försättsbla-
det med övre hörn bortrivet. Ur O. B. 
Hults bibliotek, med hans exlibris. Fint 
exemplar. 2500:-

Tysk översättning av ”Anmärkningar til 
Sweriges Rikes sjö-lag”, som utkom 1794. Översättaren Emanuel Friedrich Hage-
meister (1764-1819) från Greifswald var jurist och ingick senare bl.a. i den kommis-
sion som upprättades för omgestaltning av den svensk-pommerska lagstiftningen. 
Otto Bernhard Hult (1807-74) var sekreterare i Överståthållareämbetet i Stockholm 
och skapade en stor samling av kungliga brev och förordningar. Hans efterlämnade 
bibliotek liksom hans samling av autografer och sigill såldes på auktion 26 resp. 29 
maj 1875.



12 GEIJER, Erik Gustaf. Svea rikes häfder af Erik 
Gustaf Geijer. Första delen. Uppsala, Palmblad & 
C., 1825. 8:o. Grav. extra titelblad,+ (12),+ 605,+ (3) 
s.+ 4 utvikbara tabeller. Minimal papperslagning 
s. 391-392. Oskuren i ett något nött senare hfrbd 
med fint guldornerad rygg (Bonniers bokbinderi), 
nötta falsar. 2500:-

Setterwall 352. Första upplagan och allt som utkom 
av Geijers första försök till en sammanställning av 
Sveriges historia. Den går fram till sagatidens slut, 
vars karaktärisering som just saga är ett av Geijers 
stora bidrag till den svenska historieskrivningen. 
Den innehåller även en lång redogörelse för den 
nordiska asatron, men är annars mest berömd för 
sin skildring av den svenska naturen och det svenska folklynnet. Det graverad titel-
bladet med vinjett föreställande Uppsala högar.

13 HAMMARSKJÖLD, A. Gamle kung Gösta. En historisk bild. Illustrerad. Stock-
holm, Wilh. Silén, 1896. 8:o. 23 s.+ 2 planscher. Marmorerat pappband, ryggen med 
titeletikett, med omslaget medbundet. Ur Alf Henriksons bibliotek, med hans exli-
bris. 350:-

14 HAMRIN, Agne. Nilen stiger. Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1952. 8:o. 229,+ 
(2) s.+ planscher. Häftad och oskuren. Dedikation till Alf Henrikson. 400:-

15 HAMRIN, Agne. Resa bland rebeller. Persiskt panorama. Stockholm, Albert 
Bonniers förlag, 1954. 8:o. 188,+ (1) s.+ planscher. Häftad och oskuren med något 
nött rygg. Fin dedikation till Alf Henrikson: ”Till greken Alf från persern Agne”.
 350:-



16 JAHN, F. H. Danmarks politisk-militaire 
historie fra kong Valdemars Atterdags død 
indtil kong Albrecht af Sverriges tilfangeta-
gelse. (Særskilt aftryck af Magazin for milit. 
Videnskabelighed). Köpenhamn, Hartv. Frid. 
Popps boktrykkeri, 1826. 8:o. 84 s.+ utvikbar 
grav. karta. Samtida marmorerat pappband. 
Med Fabricius Møller och Chr. Bruuns 
namnteckningar och Johnny Hagbergs exli-
bris. 750:-

Setterwall 832 för artikeln. Särtryck ur ”Ma-
gazin for militaire Videnskabelighed, årgång 
9 1826. Kartan visar trakten runt Skara och 
Falköping. 

17 LUNDBLAD, Johan Fredrik af. Konung Carl 
X Gustafs historia af J. F. Lundblad. 1-2. Stock-
holm, Ecksteinska tryckeriet, 1825-29. 8:o. Grav. 
porträtt,+ VII,+ (1 blank),+ 138; Grav. porträtt,+ 
(2),+ 120 s. Lagerfläckig. Ett nött samtida, och 
ett senare men snarlikt hfrbd med guldoren-
rade ryggar och röda titeletiketter i skinn. Blåa 
snitt. Första delens titeletikett lite skadad. Ur Alf 
Henriksons bibliotek, med hans exlibris. 1500:-

Setterwall 2297. Allt som utkom. En tysk översätt-
ning utkom 1826-29.

18 (MALM, Krister Vilhelm.) Svenska konungaläng-
den från och med Gustaf I intill närvarande tid. Med 
porträtter och biografier. Stockholm, L. J. Hierta, 1842. 
8:o. Litogr. extratitel,+ 123 s.+ 17 litogr. porträtt. La-
gerfläckig. Stiligt, lätt nött, samtida rött halvsaffianbd 
med guldornerad rygg. 900:-

Med litografiska porträtt av samtliga regenter från 
Gustav Vasa till Karl XIV Johan.



19 MODÉE, Reinhold Gustaf (utg.) Utdrag utur alle ifrån den 7 decemb. 1718 
utkomne publique handlingar, placater, förordningar, resolutioner och publi-
kationer, som riksens styrsel samt inwärtes hushållning och författningar i ge-
men, jämwäl ock Stokholms stad i synnerhet, angå; med nödige citationer at alle 
paralel-stellen, som utwijsa, hwad ändringar tid efter annan i ett eller annat mål 
kunnat wara giorde. Hwarförutan de uti desse handlingar åberopade äldre acters 
innehåll korteligen anföres, så ofta nödigt warit. Följandes efterst wid hwar del 
ett fullkomligit orda-register öfwer des innehåll. 1-15. Stockholm, Lorentz Ludwig 
Grefing / Henric Fougt / Kungl. tryckeriet, 1742-1829. 4:o. Samt register till del 1-4. 
Uniforma, blindpräglade grå hkbd från första halvan av 1800-talet, med guldor-
nerade ryggar, marmorerade pärmpapper och gröna stänksnitt. 16 volymer. Del 15 
är lite avvikande i dekor, och med trasigt kapitäl och delvis lös främre fals. Med 
C. G. Brunskogs namnteckning på titelbladen. Från ”Öfverståthållareembetets för 
polisärender sekreterare expedition”, skrivet med bläck på frampärmen, och med 
Fr. Åkermans exlibris. Det separata registret till del 1-4 saknar titelblad. 8000:-

Warmholtz 8189 (för del 1-7). Komplett med den 
femtonde delen vilken oftast saknas, då den utkom 
25 år efter del 14. R. G. Modée (1698-1750) hann själv 
endast utge de fyra första delarna. Delarna fem till 
åtta utgavs av änkan, H. E. Lindhielm, och fortsätt-
ningen av boktryckaren Henric Fougt och andra. 
Arbetet innehåller vid sidan av författningarna även 
årstrycket i något förkortad form för tiden 1718-94. 
Fjärde delen innehåller ett register till de fyra första 
delarna. Vid sidan av jurist och urkundsutgivare var 
Modée även lustspelsförfattare, och skrev bl.a. Fru 
Rangsiuk.



20 (NORDBERG, Jöran A.) Leben Carl des Zwölften Königs in Schweden mit 
Münzen und Küpfern. 1-3. Hamburg, Rudolph Beneke Schriften/ Johann Georg 
Traufold, 1745-51. Folio. Grav. titelblad,+ (14),+ 118, (6), 123-578, (4), 585-704 s.+ 2 
grav. porträtt,+ 13 grav. planscher; grav. titelblad,+ (2),+ XVI,+ 767,+ (1) s.+ 2 grav. 
porträtt,+ 11 grav. planscher; grav. titelblad,+ (12),+ XX,+ 882 s.+ grav. porträtt. Rikt 
illustrerad med ca. 300 graverade vinjetter och mynt- och medaljavbildningar i 
texten. Första delen med små lagade hål s. 240 och 277, lagerfläckar s. 323-326 och 
det graverade titelbladet med fuktrand liksom svag dito i yttermarginal mot slutet. 
Andra delen med inledande fuktfläck i yttermarginal, litet hål s. 375 och lager-
fläckar s. 383. Tredje delen med en fläck s. 121 och tilltagande svag fuktrand mot 
slutet. Samtida ståtliga pergamentband med handtextad titel på ryggarna och lapp 
från 1800-talet med hyllsignum. Tre volymer. Första delens graverade titelblad 
med författarnamnet utskrivet med bläck ”George Norberg” och med namnteck-
ningen G. v. Bellegarde. Ur det furstliga Stolberg-Wernigerodska biblioteket, med 
dess blåstämpel och med spår av borttagna exlibris. 16000:-



Warmholtz 5954. Hesse 1409. Första och väsentligt utökade tyska upplagan. Kom-
plett med tre graverade titelblad, fem graverade porträtt och 24 graverade planscher, 
varav 13 utvikbara. Det svenska originalet utkom 1740. Den tyska översättningen 
gjordes av Johannes Heinrich Heubel och finansierades av Johan Fr. König; ”Såsom 
handlande trodde han på detta Förlag göra en wacker winst, men fant sig i sit hopp 
bedragen”, raljerar Warmholtz - som inte döljer sitt ogillande av Nordberg. Tredje 
delen, som innehåller källpublikationer och register, inleds med en biografi över 
Nordberg. 

Den påtagliga skillnaden jämfört med den svenska upplagan är förstås illustrations-
materialet. Den svenska upplagan har två porträtt, Karl XII och Nordberg, grave-
rade av E. Geringius. Dessa är i den tyska upplagan fint omgraverade av C. Fritzsch 
och de har utökats med Fredrik I, Adolf Fredrik och den unge Gustav. Mynt- och 
medaljavbildningarna återfinns i båda varianterna, men i den tyska tillkommer 
dessutom både de 24 planscherna med batalj- och slaguppställningar över de mer 
kända slagen och belägringarna, och de fina, stora kapitelvinjetterna, slutvinjetter 
och graverade initialer. Gravörer är far och son Christian Fritzsch, verksamma i 
Hamburg. 



Jöran Nordberg (1677-1744) blev prästvigd och utnämnd till predikant vid artilleriet 
1703. Som sådan följde han armén under Karl XII:s fälttåg och gjorde där snabbt 
karriär och avancerade till hovpredikant. Vid Poltava råkade Nordberg i rysk fång-
enskap och tillbringade många år i Moskva, där han samarbetade med Carl Piper 
om de svenska fångarnas välbefinnande. 1715 blev han utväxlad och kunde återvän-
da till Sverige och blev så småningom kyrkoherde i Klara församling i Stockholm. 
Från år 1731 fick han tjänstledigt för att på heltid jobba med det stora verket om 
Karl XII. 

Det Stolberg-Wernigerodska biblioteket grundlades av greve Wolf Ernst zu Stolberg 
(1546-1606) och var med sina ca 4000 volymer ett av 1500-talets större privatbiblio-
tek. Under Christian Ernst zu Stolberg-Wernigerode gick biblioteket in i en andra 
blomstringstid. Från 1746 var biblioteket ”offentligt” det vill säga tillgängligt för 
forskare. Under 1800-talet utvidgades biblioteket 
ytterligare genom inköp av två stora samlingar, var-
vid ca 8000 dubbletter kunde avyttras. På 1920-ta-
let uppnådde biblioteket sin slutgiltiga storlek om 
131499 volymer – det största och mest praktfulla 
privata biblioteket i norra Tyskland. På grund av 
ekonomiska svårigheter såldes mellan 1927 och 1929 
de mest värdefulla delarna av beståndet. Efter an-
dra världskriget beslagtogs merparten av de kvarva-
rande titlarna och transporterades till Sovjetunionen. Den omfångsrika handskrifts-
samlingen, som sedan 1948 befunnit sig på biblioteket i Halle, har efter ”restitution” 
2013 återgått i privat ägo.

21 (NORDIN, Carl Gustaf.) Handlingar til uplys-
ning af swenska krigs-historien. 1-2. Stockholm, 
Joh. A. Carlbohm, 1787-88. 8:o. 122; 126,+ (2) s. 
Lätt lagerfläckig. Liten fläck på s. 27-28 i del 2. 
Nött något senare hfrbd med sparsamt guldor-
nerad rygg. Blåstänkta snitt. Ryggen med liten 
skada överst. Med Oscar Magnus Björnstjernas 
namnteckning. 1800:-

Setterwall 197. Samling av relationer och brev 
rörande Sveriges krig under 1600-talet. Oscar 
Magnus Björnstjerna (1819-1905) var en framstå-
ende diplomat och gjorde epokgörande insatser 
för normaliserningen av Sveriges förhållande till 
Ryssland under andra hälften av 1800-talet. Seder-
mera utrikesminister.



22 (PERESWETOFF-MORATH, Carl Fredrik.) Kadettminnen 
från det gamla Carlberg af ”Murre”. Norrköping, M. W. Wall-
bergs förlag, 1889. 8:o. 240,+ (2) s. Samtida hfrbd, rikt guld- och 
blindpräglad rygg med upphöjda bind. 600:-

C. F. Pereswethoff-Morath (1843-1919) var kadett på Karlberg 1864 
till 1871 med blev journalist  och bl.a. redaktör för tidningen Öster-
götland.

23 PRADE, Jean Royer de. L’histoire de Gustave 
Adolphe dit le grand, et de Charles-Gustave 
comte palatin roys de Suède, et de tout ce qui 
s’est passé en Allemagne pendant leur vie. Par 
le sieur R. de Prade. Paris, La veuve Cramoysi, 
1693. 12mo. Engraved front.,+ (12),+ 380 pp. 
Title printed in red and black. Stains on title 
leaf and with a few small stains. Small tear in 
the margin of the engraved frontespiece. Cor-
rections in ink. Worn contemporary half calf, 
with raised bands, marbled edges and gilt, but 
oxidised, spine. Damage to top of spine. From 
the library of Germund Ludwig Cederhielm at 
Säby, with his initials. 1500:-

Warmholtz 3803 note. According to Warmoltz 
it is a Dutch reprint, despite what the title leaf 
says. The original was printed in 1686, and the 
book was later translated into English, Dutch 
and German. Warmholtz claims that Queen Christina in her old age set about the 
ungrateful task of correcting and improving the work. According to the prominent 
Swedish book collector Per Hierta it is to be considered a work of historical fiction, 
rather than history.

24 PUFENDORF, Samuel von. Sju böcker om konung Carl X Gustafs bragder. Öf-
versatta af Adolf Hillman. 1-2. Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1915. Folio. 
(8),+ 405; (4),+ 407-698,+ (1) s.+ samtliga planscher, många utvikbara och dubbelsi-
diga. Den långa begravningsplanschen dock uppdelad i separata dubbelsidiga blad. 
Ljusbruna, något nötta  hfrbd, guldornerade ryggar med upphöjda bind, frampär-
marna med kungliga vapnet i guld, och röda snitt. Två volymer. 4500:-



Nummer 298 av den numrerade praktupplagan i 300 exemplar. Detta är den första 
svenska översättningen av Pufendorfs klassiska arbete om Karl X Gustav och krigen 
i Polen och Danmark. Det latinska originalet ”De rebus a Carolo Gustavo Sveciæ 
rege gestis commentariorum libri septem” utkom 1696, omedelbart följt av översätt-
ningar till tyska och franska.

25 (RISTELL, A. F.) Charaktere und Anekdoten vom schwedischen Hofe. Aus 
dem Englischen mit Anmerkungen vom Professor Lueder in Braunschweig. 
Braunschweig, in der Schulbuchhandlung, 1790. 8:o. (8),+ 406 s. Lagerfläckig i 
marginalerna och med återkommande fuktfläckar. Liten bläcknotering på s. 45. 
Hårt nött samtida pappbd med ryggtiteletikett i skinn och handskriven titeleti-
kett på främre pärmen. Ryggen defekt överst. Röda snitt. Med stämpel från Trol-
leholm, namnteckning ”Broman” på inklistrad lapp på främre pärmens insida, 
Anders Fryxells namnteckning och Elof Tegners exlibris. 2500:-

Setterwall 3474. Åhlén 17.317. Första tyska upplagan av denna skandalbok, vilken 
till skilnad från det engelska originalet 
från samma år har hela personnamnen 
utsatta. ”Characters and anecdotes of 
the court of Sweden” utkom även i fransk 
översättning samma år, en dansk över-
sättning i urval 1792 och en komplett 
svensk först 1820. Adolf Fredrik Ristell 
(1744-1829) var Gustav III:s bibliotekarie, 
men rymde från Sverige 1788 efter kon-
kurs och stöld ur kungens myntsamling 
på Drottningholm. Han besatt ingående 



kunskaper om personer och händelser och pekade - framförallt i denna tyska över-
sättning - ut personer med deras fulla namn. Gustav III smutskastas ordentligt. 
Sannolikt är Ristell även författare till “The Northern Court...” som utgavs under 
författarnamnet John Brown 1818.

26 RÅLAMB, Clas. Observationes juris practicae. Thet är, åthskillige påminnelser 
uthi rättegångs saker; grundade uthi 
Guds ordh, Sweriges lagh och recesser: 
förklarade af then andelige och frem-
mande werdzligh lagh: medh förnähme 
lärde mäns skriffter och öfwereens 
stämmande stadfästade: tienliga så wäl 
kärandom som swarandom til rättelse 
och underwijsning. Stockholm, Niclas 
Wankijf, (1674). 4:o. (35),+ (blank),+ 374,+ 
(39) pp. Lagerfläckar, enstaka bläckno-
teringar i marginalen, papperslagning  i 
övre marginal s. 17-18. Något nött samtida 
pergamentband, ryggen med ett infärgat 
titelfält med präglad titel. Saknar graverat 
extra titelblad. 4000:-

Collijn sp. 808. Det av Padt-Brügge graverade extra titelbladet saknas. Första upp-
lagan av riksrådet och ståthållaren i Stockholm Clas (Claes) Rålambs (1622-98) 
betydelsefulla handbok i juridik. Stora delar skrev han redan på 1650- talet och den 
spreds i avskrifter tills denna utgåva 1674 trycktes på initiativ av Antikvitetskollegiet. 
Den blev fort mycket berömd och åberopas i samtida domstolshandlingar och har 
uppenbarligen lästs i vida kretsar, skriver Björn Asker i SBL. Redan 1679 kom en ny 
upplaga. 

27 (SCHMEDEMAN, Johan.) Kongl. stadgar, förordningar, bref och resolutioner. 
Angående I. Executions wärcket, och des 
befordran. II. Dueller och slagzmåhl, och 
hwilka som wederlijkar böre ansees. III. Öf-
werwåld, otijdigheter och slagzmåhl sampt 
wackternes embete och beskydd. IV. Straff, 
uti hwarjehanda criminal saker och måhl. 
Tijd efter annan uthgångne och nu här, med 
widhängd  förteckning och ett fullkommeli-
get orde-register, med serdeles flijt möda och 
bekostnad tilsammans sökte och tryckte uti 



januarij månad åhr 1696. Stockholm, 1696. 4:o. (16),+ 36, (2), 17-32, 57-180,+ (18) s. 
Rikligt med nära samtida marginalanteckningar och understrykningar, enstaka 
fläckar. Den felaktiga pagineringen rättad med bläck. Sammanbunden med samti-
da avskrifter av åtta förordningar från perioden 1969-1719 samt ett tryckt protocoll 
från 1718. Nära samtida skinnband, nött blindpressad rygg med upphöjda bind, 
frampärmen med ”Kongl. May:ts executions forordningar” i guld, ryggen trasig i 
nedre kapitäl. 3000:-

Collijn sp. 835. Warmholtz 1879, not. Andra av Schmedeman utgivna samlingen av 
förordningar i straffrätt. Ett nytryck kom 1703. Den första samlingen kom år 1791. 
Ny samling kom med det kraftigt utökade stora s.k. ”Justitieverket” från 1706. Jo-
han Schmedeman (1652-1713) blev sekreterare i kungl. kansliet och så småningom 
vikarierande överpostdirektör och kansliråd.  Han var flitig utgivare av juridiska 
urkundsamlingar och register till dessa. Han publicerade även en samling av post-
förordningar 1707. De två i kollationeringen redovisade opaginerande sidorna är i 
själva verket dubbelpaginerade.

28 [Sjöfart.] Kongl: may:tz förordning och stadga, hwareffter medh swenske skiep 
och godz, hwilke genom Öresundh eller Belten passera, i förmågo af rijsens  rätt 
och pacter, skal förhållas. Datum Stockholm, den 16. februari. an. 1661. (Stock-
holm), Henrich Keyser, (1661). 4:o. (8) s. Fin graverad vinjett på titelbladet med ett 
svenskt skepp. Tagen ur band. 5000:-

Den fina gravyren med ett svenskt skepp som stolt seglar igenom Öresund är signe-
rad W.H. Med freden i Köpenhamn 1660, liksom Roskilde 1658, stadfästes att alla 
svenska skepp ska få passera Öresund tullfritt, oavsett gods.


