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1

BULWER-LYTTON, Edward. Pausanias the
Spartan. An unfinished historical romance
by the late Lord Lytton edited by his son.
London, George Routledge and Sons, 1876.
8vo. 376,+ (8) pp. Publ. dec. cloth, spine faded.
600:-

2

CARLSSON, Sten. Svensk ståndscirkulation 1680-1950.
Illustrerad. Uppsala, Lindblads, 1950. 8:o. 174 s. Marmorerat pappband med svart titeletikett, omslaget medbundet.
Med Olof v. Posts exlibris och Carl Magnus Rosells namnteckning.
300:Ovanlig inbunden!

3

GÖDEL, Vilhelm. Fornnorsk-isländsk litteratur i Sverige. I. (Till Antikvitetskollegiets inrättande). Ak. avh. Stockholm, 1897. 8:o. (4),+ 297,+
(1) s. Vinrött hkbd med något blekt, guldornerad
rygg och med ”Sem. f. Nord. Spr.” präglat i guld
på frampärmen. Exlibris från HSC-Biblioteket.

1200:Allt som utkom.
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4 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. Delvis lätt lagerfläckig
och med spridda småfläckar. Ljus fläck på
första delens titelblad. Fläckar på s. 92 och
215-16 i första delen och på s. 137-38 i andra.
Reva i övre marginalen på s. 340 i första
delen och på s. 21 i andra. Samtida nötta
hfrbd med guldornerade ryggar samt röda
och gröna titeletiketter. Två volymer. Med
stämplar och utgallringsstämplar samt
bläcknoteringar från Skånska nationens
bibliotek på pärmarnas insidor. Ur Alf
Henriksons bibliotek, med hans exlibris.

3500: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.

5

HELLICHIUS, Nils. Koppleriedikten. En studie i gällande svensk straffrätt. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1913. 8:o. (5),+ (blank),+ 81,+ (1) s. Enstaka blyertsnoteringar. Samtida brunt hkbd, guldornerad rygg med beige titeletikett.
300:-

6 KJELLÉN, Rudolf. Rätt och sanning i flaggfrågan. Göteborg, Wald. Zachrissons
boktryckeri, 1899. 8:o. 36 s. Svag fuktrand sista två
bladen. Klammerhäftad.
250:De motsträviga norrmännen fattade i november
1899 ett stortingsbeslut om att unionsmärket skulla
försvinna ur Norges flagga. Detta, framhåller Kjellén, är förstås en grov missaktning mot den svenska
nationen, och måste stoppas.

7

KOTZEBUE, August von. August von Kotzebue’s resa från Lifland till Rom
och Neapel. Utgifven av Martin Altén. 1-3.
Stockholm, A. J. Nordström, 1805-06. 8:o.
Grav. titelblad,+ 304; grav. titelblad,+ 301;
grav. titelblad,+ 376 s. Första delens titelblad
är skuret nedtill. Genomgående lager- och
småfläckig. Litet hål i övre marginal s.
69-70 i tredje delen med delförlust av pagina. Nötta samtida gröna pappband, ryggarna med röd titeletikett, röda stänksnitt.
Tre volymer. Trasiga övre kapitäl på del ett
och två.
1200:Trevligt exemplar av dramatikern Kotzebues
fortfarande mycket läsvärda reseskildring.
Han besöker även Pompeji som han hänförd
beskriver samt beklagar att inte mer blivit utgrävt. Han anser att man skall tvångsinkalla fångar och lösdrivare till att schakta bort jordmassorna så arbetet kan gå
fortare. Herkulaneum anser han vara ett förfärligt ställe som man helst bör undvika.

8

KOTZEBUE, Otto von. Resa omkring jorden
åren 1823. 24. 25 och 26. Öfversatt af A. W.
Med en planche. Stockholm, Johan Hörberg,
1830. (2),+ 394,+ (1) s. + litogr. plansch. Första
arket och planschen med lätta fläckar och något loss i bindet. Samtida svart hfrbd, guldornerad rygg, marmorerade pärmar och gröna
snitt. Smutstitelbladet saknas.
2000:Den svenska översättningen är gjord av Adolf
Westin. Otto von Kotzebue (1787-1846) var
befälhavare på den ryska fregatten ”Försöket”.
Målet expeditionen var Alaska och Kamtjatka
för att där beivra den smyghandeln som bedrevs till förfång för det Rysk-Amerikanska
kompaniet, men även att utföra vetenskapliga observationer. Boken handlar till stor
del om Stilla havet, där flera nya öar upptäcks av expeditionen.

9 Lagerlöf. WERIN, Algot. Erland Lagerlöf.
Homerosöversättaren. Malmö, Gleerups,
1958. 8:o. 30,+ (2) s.+ porträtt. Häftad. Tilskrift.
90:Med bidrag av Algot Werin, Gerhard Bendz
och Ludvig Nordström. Utgavs som Nyårshälsning av Gleerups förlag, som 1957-58 gav
ut en nyutgåva av Lagerlöfs Homerosöversättningar.

10 MARTLING, Lars Gunnar & LUNDBERG, Erling (utg). Bygdeåboken. En medeltida liturgisk musikhandskrift. Umeå, Forskningsarkviet, 2002. 4:o.(6),+ 443,+ (2)
s. Häftad. (Urkunden Nr. 18. Källskrifter utgiven av Forskningsarkivet vidf Umeå
universitet.) Bygdeåboken är ett medeltida antifonale, skriven omkring år 1500,
och som blev känt för forskningen första gången 1935.
400:-

11 (MASSON de BLAMONT, Charles François
Philibert) || ELMÉN, Carl (utg). Några
underrättelser om ryska kejsarne Ivan
III, Peter III och Paul I. Utgifne af Carl
Elmén. Stockholm, Carl Delén, 1810. 8:o.
(4),+ 40,+ (2),+ 88,+ (30),+ (2 blanka),+ (2),+
83,+ (blank),+ 52,+ XLIV s. Lätt lagerfläckig.
Fläckar på andra deltitelbladet. Spridda
småfläckar. Svaga fuktränder i slutet. Senare
halvpergamentbd med ljusbrun titeletikett
(Karl Björklinds bokbinderi, Köping).1500:De tre biografierna med varsitt titelblad och
egen paginering. Däremellan uppsatserna
“Ströskrift, som på Catarina II:s befallning
blef kringspridd mot Peter III. Öfversättning”, “Opartisk undersökning af hvad man
anfört emot Peter III. Öfversättning”, “Karakteristik af Paul I, tecknad af Masson; jemte anekdoter samlade af samma författare” och “Herr Massons egen berättelse om
sin deportation och förvisning från Ryssland. Öfversättning”.

12 NORDENSKÖLD, Gustaf. Ruiner af klippboningar i Mesa Verde’s cañons af G.
Nordenskiöld. Med talrika illustrationer efter originalfotografier af författaren.
Stockholm, P. A. Norstedt & söners förlag, 1893. Folio. (6),+ 193,+ (blank),+ IV s.+
litogr. karta,+ 5 litogr. planscher,+ 9 heliogravyrer, varav en dubbelsidig,+ 3 planscher efter fotografi. Illustrationer i texten. Titel tryckt i rött och svart. Förlagets
dek. marokängryggsband med rikt dek. gröna klotpärmar, övre guldsnitt. Lätta
skrapningar på kapitälen. Med något trasigt skyddsomslag bevarat.
5000:Fint exemplar av den svenska upplagan av den viktiga arkeologiska undersökningen
i Colorado som Nordenskiöld utförde 1891. En engelsk upplaga publicerades samma
år, “Cliff Dwellers of the Mesa Verde”. Gustaf Nordenskiöld (1868-95) var son till
Adolf N. och äldre bror till Erland. Inriktad på mineralogi deltog han 1890 tillsammans med Axel Klinckowström i en resa till Spetsbergen. Direkt efter hemkomsten
kände han symptom av lungtuberkulos och efter behandling i Berlin begav han sig
1891 iväg på rekreationsresa till Nordamerika. Han besökte geologisk intressanta
trakter, bl.a. i södra Colorado och Mesa Verdes kanjonbildningar, där han fascinerades av ruinerna efter klippboningar av sedan länge utdöda indianstammar. Han
stannade och dokumenterade dessa under sommaren och hösten 1891. Hemkommen
till Sverige 1892 bearbetade han sitt material och gav ut dels en populär reseskildring
från resan, “Från fjärran västern”, 1892, och dels, året därpå, denna vetenskapliga
rapport. 1894 insjuknade han dock åter i tuberkulos och dog på sommaren 1895.

13 NORVINS, Jacques Marquet de. Histoire de Napoléon, par M. de Norvins. Ornée
de portraits, vignettes, cartes et plans. 1-4. Paris, Ambroise Dupont et cie, 182728. 8vo. Engr. front,+ (4),+ xxiv,+ 453,+ (3) pp.+ 19 engr. plates,+ 9 engr. and partly
coloured maps, of which 2 are folding; engr. front,+ 480 pp.+ 19 engr. plates,+ 4
engr. maps, of which one is folding; engr. front,+ 491 pp.+ 19 engr. plates,+ 7 engr.
maps, of which 2 are folding; engr. front,+ 539 pp.+ 18 engr. plates,+ 6 engr. maps,f
which one is folding,+ 1 folding engr, facsimile. Foxing and spotting. Slightly worn
contemporaray half calf, spines gilt and blind stamped and with four raised bands,
marbled boards and edges. Four volumes.
4500:The rare first edition of Norvins classic and very popular history of Napoleon and
the napoleonic wars, with several illustrations. It contains 49 portraits, 27 plates with
scenes, 26 maps and one facsimile. It was published in at least nine editions before
1839 and was translated into several languages. A Swedish edition was published
without illustrations in 1827.

14 [Spetsbergen.] DE GEER, Gerhard. Några ögonblicksbilder från Spetsbergen. Separattryck ur Ny Tidning för
Idrotts julnummer 1908. Illustrerad. Stockholm, Tryckeri
A.-B. Ferm, 1909. Folio. (3) s. Vikt på mitten.
300:Illustrerad med fotografier av Oscar Halldin, tagna under
1908 års svenska Spetsbergsexpedition.

15 [Spetsbergen.] HALLDIN, Oscar & DE GEER, Gerhard. Spetsbergen i bilder. 1-8.
[=Omslagstitel.] Stockholm, Centraltryckeriet, 1909. 4:o. (2) s.+ 8 lösa fotografier
(23,5 x 30,5 cm.) I tryckt originalmapp, med dedikation från Gerard och Ebba De
Geer till Anders och Gunhild Cederström daterad 1924.
8500:Fotografierna tagna av Oscar Halldin under den svenska Spetsbergsexpeditionen
1908, under ledning av Gerhard De Geer (1858-1943). Allt som utkom. De Geer
skriver i textbladet att ifall denna serie faller väl ut så skall den följas av fler, vilket
dock inte skedde. Textbladet innehåller för övrigt beskrivande texter till de åtta fotografierna, vilka presenteras som direkt kopierade efter förstorade negativ. Anders
Cederström (1896-1973) friherre på Riksten och agronom, son till Anders Cederström
(1865-1921).

16 STORM, Gustav. Ragnar Lodbok og Lodbrokssønnerne. Studie i dansk oldhistorie of Nordisk sagnhistorie. Kristiania [Oslo], Det Mallingske bogtrykkeri, 1877.
8:o. (4),+ 121 s. Vinrött hkbd, guldornerad rygg, marmorerade pärmpapper med
”Sem. f. Nord. Spr.” präglad i guld på frampärmen. Stämpel från Nordiska seminariet i Uppsala.
600:Fiske s. 559. ”Særskilt aftryk af Historisk Tidskrift, 2den Række I”.

17 SWAHN, Waldemar. Stockholmsbackfischen.
Illustrerad med vinjetter. Stockholm, P. A.
Norstedt & söner, 1913. 8:o. VI,+ 141 s. Samtida
rött halvmarokängband, ryggen med upphöjda bind, röda marmormerade pärmpapper
och med främre omlsaget medbundet. 600:Med förord av Carl G. Laurin. Om storstadens unga, fräcka och pojkaktiga flickor, vilka
troligtvis eggade fantasin hos både Waldemar
Swahn och Carl G. Laurin.

18 SWAHN, Waldemar. Stockholmsbackfischens nya öden. Illustrerad med vinjetter.
Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1914. 8:o.
VII,+ (blank),+ 101 s. Samtida blått halvmarokängband, något blekt guldornerad rygg med
upphöjda bind (J. B. Meijel Halmstad). 450:Med förord av Carl G. Laurin. Nya lustigheter
om storstadens unga, fräcka och pojkaktiga
flickor, vilka troligtvis eggade fantasin hos
både Waldemar Swahn och Carl G. Laurin.

19 (WENNBERG, Fredrik Wilhelm.) Ett besök i London
hösten 1841 af W. W. Stockholm, Ninian Carons förlag,
1844. (4),+ 181,+ (1) s. Småfläckar, en något kraftigare fläck
s. 103-104 samt en bläckplump i marginalen s. 167-181, titelbladet och det följande med liten fuktrand i övre hörn.
Något nött samtida hfrbd med rikt guldornerad rygg
och gula snitt. Dedikation till J. G. Schultz med bläck på
frampärmens insida. Med Ernst och Hilda hagelins exlibris.
1500:Grosshandlaren i Stockholm Fredrik Wilhelm Wennberg
(1799-1881) är full av beundran för England och engelsmännen. Några år senare 1854 gav han även ut en liten skrift
om St. Petersburg. Mottagaren av boken är troligen latinisten och schackspelaren Johan Gustaf Schultz (1839-69).

20 WIEHR, Ernst. Napoleon och Bernadotte under höstfälttåget 1813.
Med 12 skizzer i texten. Öfversättning af E. Werner. Stockholm,
Militär-Litteratur Föreningens förlag,
1895. VIII,+ 322 s. Liten fläck på titelbladet. Något nött samtida hfrbd
med guldornerad rygg. Ur Hjalmar
von Sydows bibliotek, med hans exlibris.(Militärlitteratur-Förenings
förlag Nr. 71.)
600:Hjalmar von Sydow, chef för arbetsgivarföreningen, är väl idag kanske
mest ihågkommen för att han blev
mördad i de s.k. sydowska morden på
Kungsholmen 1923. Boken behandlar
framförallt striderna vid Gross-Beeren
och vid Dennewitz.

21 VOLTAIRE, F. M. Arouet de. Histoire
de Charles XII. Roi de Suede par Mr.
de Voltaire. Nouvelle edition revue,
corrigée et considerablement augmentée par l’auteur. Dresden, Georg
Conrad Walther, 1761. 8vo. XIV,+ 464,+
(28) pp. Title printed in red and black.
An extra blank leaf is bound after the
titel page. Spotting throughout and
ink stain in margin pp 70-74. Worn
contemporary half calf, gilt spine with
raised bands and with red lebel. From
the library of Feilitzens, with different
owner’s signatures on title and fly-leaf
and with the book plate of M. von Feilitzen at Åkerstad.
1500:See Warmholtz 5946. A later edition, it
was first published in 1731. Voltaire himself improved the editions up to 1739.

