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1

BERG, F. A de. Berättelse om allmänna barnhusinrättningen i Stockholm afgifven af F. A.
de Berg. Stockholm, Central-tryckeriet, 1887. 8:o.
(2),+ 62 s.+ 2 planscher,+ stor utvikbar plankarta
över ”Idiothemmets” tomt. Häftad i fint skick.

750:Fredrik Adolf Berg (1855-99) var först verksam
vid överståthållareämbetet men utnämndes 1883
till intendent vid barnhuset. I denna verksamhet ”...gjorde han sig känd som en hjärtegod och
tillmötesgående man”, för att citera runan över
honom i ”Hvar 8 dag”. Hans berättelse utkom i en
tysk översättning året därpå, ”Der Bau des neuen
Waisenhauses (Allmänna Barnhusinrättning) in
Stockholm”.

2

De la Gardie. HAHR, August. Konst och konstnärer
vid Magnus Gabriel De la Gardies hof. Bidrag till
den svenska konstforkningen. Uppsala, Akademiska
bokhandeln, 1905. 8:o. (4),+ 200,+ VII s.+ planscher.
Samtida halvpergamentband, guldornerad rygg med
något nött röd titeletikett, marmorerade snitt och
pärmpapper (G. Hedberg). Med signaturen FTA gömd
i ryggens blomsterslinga.
1100:(Skrifter utgifna af K. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. IX.4.)

Nyhetslista 15

3

FROSTERUS, Henrik. Inledning til swenska
krigslagfarenheten. 1-2. Stockholm, Peter Hesselberg / Uppsala, Joh. Edman, 1765-70. 4:o.
(34),+ 314,+ (4); (26),+ 315-662,+ (28) s. Andra
delens titel med graverad vinjett. Samtida hfrbd,
guldornerad rygg med upphöjda bind, liten
skada på övre kapitäl. Ur Isaac Dellwiks boksamling med hans bokägaretikett på främre
pärmens insida.
2600:Henrik Frosterus (1727-72) blev 1756 juris docent
i Uppsala och v. notarie i generalkrigsrätten,
där han fick övertaga bankkommisarien Thure
Wennbergs samlingar om den svenska krigslagfarenheten, utifrån vilka han utarbetade detta
arbete. Han blev 1771 professor i juridisk ekonomi
i Uppsala.

4 GIBBON, Edward. Historia om romerska kejsardömets aftagande och fall.
Öfversättning av C. G. Wadström och J. F. Hedblad. 1-16. Örebro, N. M. Lindh,
1820-34. 8:o. (8),+ 300,+ (8); (4),+ 300,+ (8); (4),+ 264,+ (7); (4),+ 238,+ (5); (4),+ 258,+
(5); (4),+ 248,+ (4); (4),+ 216,+ (4); (4),+ 283,+ (6); (4),+ 213,+ (3); (4),+ 246,+ (3); (4),+
224,+ (4); (4),+ 290,+ (6); (4),+ 283,+ (5); (4),+ 305,+ (5); (4),+ 342,+ (3); (4),+ 282 s.
Första delarna med enskta småfläckar, s. 180-181 och första registerbladet i del tre
med revor, med lätt bokstavsförlust, Q-arket i femte delen felaktigt bundet efter Rarket. Något nötta samtida hfrbd, guldornerade ryggar med äldre pappersetikett
på övre fältet. Åtta volymer, de två sista något mörkare. Från S:ta Claras församlingsbibliotek, med diskret gammal blå rundstämpel och utgallringsstämpel på
titelbladen.
2500:-

Den första och enda kompletta svenska översättningen av Gibbons storverk “The
Decline and Fall of the Roman Empire”. Från 10:e delen är Wadström ensam översättare. S:ta Clara församlingsbibliotek grundades 1860 och var Stockholms äldsta
församlingsbibliotek. Namnet var fram till 1914 Klara församlings Bokförråd. Dess
lokaler var under många år belägna i fastigheten Klara Västra Kyrkogata 20 A-B.

5

HALLENDORFF, Carl (red.). Sveriges riddarhus. Ridderskapet och adeln och
dess riddarhus. Stockholm, AB Historiska förlaget, 1926. 4:o. (2),+ 598 s.+ planscher. Förlagets hela skinnband, guldornerad rygg med svagt upphöjda bind och
röd titeletikett, guldornerad frampärm och blindpressad bakre, helt guldsnitt.

900:Innehåller bl.a. ”Svenska Riddarhusets förutsättningar och tillkomst” av Bertil
Boëthius; ”Riddarhuspalatset” av G. Mascoll Silfverstolpe; ”Lantmarskalken” av
Carl Hallendorff; ”Adeln som riksstånd under 1700- och 1800-talen” av Erik Naumann; Riddarhuset som politisk och kulturell brännpunkt under 1700-talet” av Carl
Forsstrand; ”Adelsvapnen och den svenska heraldiken” an Adam Lewenhaupt; ”Riddarhusets samlingar” och ”Tryckta genealogiska arbetetn rörande ridderskapet och
adeln” av Gustaf Rudbeck, samt register och förteckningar.

6 HEDIN, Sven. Konung Oscars beskickning till Schahen af Persien år 1890. Rikt
illustrerad. Stockholm, Samson & Wallin, 1891. 8:o. XV,+ (blank),+ 479 s.+ 40 planscher. Samtida hfrbd, guldornerad rygg med svarta titeletiketter och med främre
omslaget medbundet. Dedikation till Anders Cederström på smutstitelbladet, med
”broderlig tillgifvenhet från författaren” daterad 1892, och med dennes förgyllda
initialer på frampärmen.
1800:Hess I: 2. Första upplagan av Sven Hedins andra bok. Hedin följde som ”drogman” med på
Oskar II:s beskickningsresa till Persien, ledd
av Fredrik Wilhelm Treschow. Hedin var kontrakterad av Aftonbladet och Aftenposten att
regelbundet skicka resebrev, men dessa ”... blefo
så vidlyftiga, att de ej kunde göra anpråk på
att i sin helhet inrymmas i tidningarnas spalter
...”, istället blev det en bok. Anders Cederström
(1865-1921) på Beatelund var årskamrat med
Sven Hedin och eventuellt studiekamrat i Uppsala.

7

ISER, Carl. Folkslagens historia. Utgifven av Carl Iser. Med kolorerade planscher.
1-2. Örebro, Nils Magnus Lindh, 1807-09. 8:o. (4),+ 268,+ (1) s.+ 17 handkolorerade
grav. planscher; 259,+ (1) s.+ 17 handkolorerade grav. planscher. Genomgående
fläckiga och solkiga, revor i marginalen och enstaka bläckplumpar. Nötta samtida
hfrbd, guldornerade ryggar med röda och blå titeletiketter. Två volymer. Andra
volymen delvis loss i inre främre falsen, och den första med senare försättsblad.
Från S:ta Claras församlingsbibliotek, med diskret gammal blå rundstämpel på
titelbladen.
3500:Komplett men nött. Carl Jacob Iser (1785-1809) från Norrköping. Han studerade i
Uppsala huvudsakligen naturvetenskap och medicin, men hade även intresse för
historia och vitterhet. Han tjänstgjorde och avled som underläkare i kriget mot

Norge 1809. Han översatte och bearbetade flitigt men mycket blev ofullbordat. Han
utgav Funke och Lippolds Naturalhistoria i två delar 1809-10, tre häften av Svensk
Entomologi (1806) och en del av Norrköpings historia utkom 1806. ”Folkslagens historia” innehåller beskrivningar över världens alla folkslag från Otahiter till Chineser, med kolorerade bilder, men även beskrivningar på delar av människokroppen
som ögat, håret, blodomloppet etc, vilket väl återspeglar Isers medicinska intresse.

8

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.
Rikt dek. vinrött okbd, röda snitt. Med dedikation från utgivaren till Gustav Holdo Stråle, och
med dennes exlibris.
700:-

9 KOTZEBUE, Moritz von. Resa till Persien, med
ryska ambassaden år 1817, af Mauritz von Kotzebue. Öfwersättning af S. N. Wahrman. Uppsala,
Em. Bruzelius, 1822. 8:o. (4),+ 183,+ (1) s. Lagerfläckig, främre inledningsvis och med enstaka småfläckar. (Bibliotek af de nyaste och märkwärdigaste
resebeskrifningar. No. 1.) Sammanbunden med:
CAMPBELL, Archibald. Resa omkring jorden,
åren 1806 till 1812; innehållande berättelse om författarens twenne skeppsbrott på Amerikas nordwestra kust, om hans ångwariga wistande på Sandwichöarne, samt beskrifning om dessa öar och
deras inwånare. Öfwersättning af C. F. Seijerling.
Uppsala, Em. Bruzelius, 1823. 8:o. (4),+ 87,+ (1) s.
Lagerfläckig. (Bibliotek af de nyaste och märkwärdigaste resebeskrifningar. No. 2.) Samtida hfrbd,
guldornerad rygg med något trasig röd titeletikett,
marmorerade pärmpapper med inklistrad nummeretikett på frampärmens övre hörn. Innehållsförteckning skriven med bläck på försättsbladet. Ur
Herman Asplings boksamling, men hans stämpel,
och ur Karl Linds, med hans exlibris.
5000:-

Allt som utkom av Bruzelius serie med resebeskrivningar. Båda är ovanliga. Moritz
von Kotzebue (1789-1861) var barn till dramatikern August von Kotzebue och gift
med Hélène von der Howen. Han deltog som sjökadett i von Krusenstierns världsomsegling 1803-06, han var 1812 i fransk fångenskap och reste 1817 tillsammans med
v. Iwangorod som sändebud till Persien. Det tyska originalet utgavs 1819 av fadern
August von Kotzebue strax innan denne blev mördad samma år, och den svenska
översättningen är gjord av Sven Niclas Wahrman (1772-1830). En engelsk översättning utkom 1819. På svenska utkom även ”Den ryske krigsfången ibland fransmännen” 1816.
Archibald Campbells (1787-?) dramatiska världsomsegling utkom i original i Edinburgh 1816, ”A Voyage Round the World, from 1806 to 1812”. Han föddes utanför
Glasgow och tidigt faderslös gick han i vävarskola. Vid 13 års ålder gick han till sjöss
som lärling. Efter ett antal olika tjänster tog han 1806 tjänst som matros på ostindiefararen Themsen och återkom inte till England förrän 1812. Då hade han efter
förfrysningar under sina skeppsbrott och genom dåligt genomförda amputationer
förlorat båda sina fötter. Som krympling livnärde han sig sedan i Edinburgh genom
att krypa omkring och till ett positiv berätta om sina äventyr. Där blir han upptäckt
av en välgörare, Mr Smith, som skriver ner hans berättelser och låter publicerar
dem. Sabin 10210 för det engelska originalet.

10 LAGERBRING, Sven. Swea rikes historia, ifrån de äldsta tider til de närwarande.
1-4. Stockholm, C. Stolpe / J. Carlbohm, 1769-83. 4:o. (6),+ 600,+ (2); (28),+ 880,+
(4); (8),+ 880; XXXVIII,+ (4),+ 532,+ (8),+ 533-604 s. Enstaka småfläckar, något större fläck på s. 407 i andra delen och s. 824 i tredje. Något nötta uniforma samtida
hfrbd, guldornerade ryggar med upphöda bind och beige titeletiketter, röda snitt.
Fyra volymer, liten skada på första delens övre kapitäl. Gammal biblioteksetikett
på ryggarna övre fält. Ur J. V. v. Ehrenheims bibliotek, med hans namnteckning
i samtliga volymer, och med L. J. Lovéns namnteckning i första. Från S:ta Claras
församlingsbibliotek, med diskret gammal blå rundstämpel på titelbladen. 8000:-

Warmholtz 2541. Setterwall 398. Carlander III, 316 & 401. Trevligt exemplar av första
upplagan av Lagerbrings klassiska svenska historia, som omfattar Sveriges historia
fram till år 1457. Fjärde delen, som är utgiven av C. C. Gjörwell, innehåller ett långt
förord av Lagerbring och en tilläggning av Gjörwell. En planerad fortsättning, skriven av lärjungen Fant, började utges 1794, men endast fyra ark utkom. Exemplaret
har troligen tillhört kapten Johan Vilhelm von Ehrenheim (1760-1815), gift med Catharina Charlotta von Platen som var en känd boksamlare. Lars Johan Lovén (17951884) var expeditions-sekreterare och hade ett rikhaltigt bibliotek, som såldes genom
Bukowskis 1885. S:ta Clara församlingsbibliotek grundades 1860 och var Stockholms
äldsta församlingsbibliotek. Namnet var fram till 1914 Klara församlings Bokförråd.
Dess lokaler var under många år belägna i fastigheten Klara Västra Kyrkogata 20
A-B.

11 LAGERROTH, Fredrik. Frihetstidens författning.
En studie i den svenska konstitutionalismens historia. Ak. avh. Stockholm, Albert Bonniers förlag,
1915. 8:o. XVI,+ 735 s. Grått hkbd med titeletikett i
skinn och stänkta snitt. (Nils Johanssons bokbinderi, Uppsala).
500:-

12 LILJEGREN, Johan Gustaf & BRUNIUS,
Carl Georg. Nordiska fornlemningar. I-II.
Stockholm, Zacharias Haeggström, (1819)-23.
8:o. Litogr. extra titelblad,+ (98) s.+ 48 litogr.
planscher; litogr. extra titelblad,+ (106),+
XVII s.,+ 52 litogr. planscher, varav två på
samma utvikbara plansch. Totalt planscher
numrerade 1-100. Något nött samtida hfrbd,
guldornerad rygg med beige titeletikett.
Från S:ta Claras församlingsbibliotek, med
gammal blå rundstämpel på första titelbladet, äldre biblioteksficka och diskret utgallringsstämpel på bakre pärmens insida.

4500:Montelius 21 & 33. Fiske, Runic literature s. 42. Hesse 1231. Utkom urspungligen i
åtta häften. Ett av de första svenska försöken tilll en systematisk inventering av Sveriges fornfynd och minnesmärken, med allt från slottsruiner till lapptrummor och
skeppssättningar. Resultatet byggde bl.a. på resor av den unge Carl Georg Brunius
och andra. Des sista pagineringsföljden innehåller uppsatsen ”Anteckningar, rörande
vapenslipningen hos de gamla nordboerna". Fornforskaren Johan Gustaf Liljegren

(1791-1837) blev sedermera riksantikvarie och brukar bedömas något hårt. Carl Georg Brunius (1792-1869) var arkitekt och konsthistoriker och en förkämpe för medeltidsstilens återupptagande i Sverige. S:ta Clara församlingsbibliotek grundades 1860
och var Stockholms äldsta församlingsbibliotek. Namnet var fram till 1914 Klara
församlings Bokförråd. Dess lokaler var under många år belägna i fastigheten Klara
Västra Kyrkogata 20 A-B. Verksamheten upphörde år 1999.

13 QUIDING, N. H. Svenskt allmänt författningsregister för tiden från år 1522 till och med år 1862,
under titlar, som antyda författningarnes föremål,
med iakttagande af alfabetisk och kronologisk ordning, samt med återgifvande af de officiela författningsrubrikerna. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1865. 4:o. (2),+ 570 s. Något nött samtida hfrbd,
guldornerad rygg. Ur O. B. Hults bibliotek, med
hans exlibris.
2200:Almquist 1678. Fortfarande ett användbart standardverk. 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.

14 WAGNER, Moritz. Resa till Persien och kurdernas land. 1-2. Örebro, N. M. Lindh, 1853. 8:o. (8),+
288; (4),+ 223 s. enstaka små lagerfläckar och något
större fläck s. 160-165 i första dlen, annars ovanlig
ren inlaga för denna. Samtida hfrbd, guldornerad
rygg med upphöjda bind, blåa snitt. Från S:ta Claras församlingsbibliotek, med diskret gammal blå
rundstämpel och utgallringsstämpel på första titelbladet.
1500:Översatt av F. T. Borg, som även skrivit ett förord.
Det tyska originalet ”Reise nach Persien und dem
Lande der Kurden” utkom 1852. Del ett med en inledning: "Minnen från Donau och Bosporen" och del
två med bihang: "Bidrag till kunskapen om Vestra
Asiens folk och naturbeskaffenhet". Moritz Wagner
(1813-87) var geograf och naturforskare och reste
både i centralamerika och främre Asien. S:ta Clara
församlingsbibliotek grundades 1860 och var Stockholms äldsta församlingsbibliotek. Namnet var fram
till 1914 Klara församlings Bokförråd. Dess lokaler
var under många år belägna i fastigheten Klara
Västra Kyrkogata 20 A-B.

15 ÖSTMAN, Nils. Lambertska arfvet. Stockholms
rådhusarkiv och Westinska samlingen i Upsala univeritetsbibliotek. Ett stycke stockholmsk arkivaliehistoria. Behöfliga upplysningar för lambertider och
andra. Stockholm, Norstedt, 1917. 8:o. 76,+ (4) s. Senare enkelt rött halvmarokängband med omslaget
medbundet. Ur Herbert Lindberg och Carl Magnus
Rosells bibliotek, med respektive namnteckning i
blyerts.
550:Lambert från Umeå samlade under ett äventyrligt
liv på 1600-talet ihop en ansenlig förmögenhet, vilken sedan i folkmun - och i arvingarnas tro - antog
enorma proportioner. Under flera generationer trätte
de sistnämnda om arvet.

