
1 ANJOU, Sten. Kungshögarna i Jellinge. Illustrerad. Särtryck ur Fornvännen 1934. 
Stockholm, 1934. 8:o. 22 s. Klammerhäftad, med tryckt omslag. 150:-

2 ANJOU, Sten. Sten Stures monument. Bidrag till frågor angående rekonstruktion 
och uppställningsplats för St. Göransgruppen i Stockholms storkyrka. Illustrerad. 
Särtryck ur Fornvännen h. 6 1938. Stockholm, 1939. 8:o. 343-359 s. Klammerhäftad, 
med tryckt omslag. 150:-

3 ANJOU, Sten. Uppsalatemplets gudabeläten avbildade på bonaden från Skog. Il-
lustrerad. Särtryck ur Fornvännen h. 5. 1935. Stockholm, 1935. 8:o. 257-264 s. Klam-
merhäftad, med tryckt omslag. 150:-
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4 ANREP, Gabriel (utg.). Svenska adelns ättar-taflor utgifna af Gabriel Anrep. 1-4. 
Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1858-64. 8:o. (6),+ 951; (4),+ 708,+ (2),+ 709-964; 
(4),+ 798; (4),+ 758 s. Sammanbunden med: 
(BERGSTRÖM, Otto). Register till de af G. Anrep utgifna Svenska adelns ättar-
taflor. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1888. 8:o. (2),+ 73 s. Lätta lagerfläckar. 
Något nötta röda halvmarokängband, guldornerade ryggar med upphöjda bind, 
marmorerade snitt (Östermalms bokbinderi). Fyra volymer. Litet jack i ryggen till 
volym ett. 3000:-

Almqvist 102-103. Ågren 1376 & 1377. Setterwall 4448. Bra exemplar. Andra delen 
med bihanget till ätten Lilliehöök af Fårdala.

5 BJÖRNSTÅHL, Jacob Johan & TINGSTA-
DIUS, Johan Adam (resp.) Decalogus hebrai-
cus ex arabica dialecto illustratus. Partem 
primam. Diss. Uppsala, (1763). 4:o. (4),+ 45,+ 
(1) s. Enstaka fläckar, äldre bläcknumrering på 
titelbladet. Tagen ur band. 2000:-

Lidén s. 73. Detta är det enda som utkom av 
den kända orientalisten och resenären J. J. 
Björnståhls docentavhandling. Fyra år senare 



1767 begav han sig iväg på sin långa resa i Europa och Turkiet, från vilken han inte 
återkom. Han dog 1779 i Thessaloniki. ”Hans förnämsta verk på det rent orienta-
liska området ’Decalogus Hebraicus’ vittnar om en vidsträckt beläsenhet och ett 
sunt omdöme. Med full rätt opponerar han sig mot varjehanda kabbalistiska griller, 
som vissa av hans samtida sökte införa i den hebreiska filologien, och framhåller 
eftertryckligt arabiskans stora betydelse för ett verkligt fruktbringande studium av 
hebreiska språket” (Zetterstéen i SBL).

6 BRAHE, Per || KRUTMEJER, David (utg.) Svea rikes drotset grefve Per Brahes 
tänkebok, efter dess i Skoklosters bibliotek förvarade originala handskrift, genom 
hans excellens en af rikets herrar, herr grefve M. Brahes föranstaltande, utgifven 

af D. Krutmejer. Stockholm, Carl Delén, 1806. 8:o. (2),+ 101 s. 
Lagerfläckar inledningsvis. Häftad och oskuren, i något nött 
samtida gråpappersomslag. 1200:-

Setterwall 4603. Första (och enda) utgåvan av Per Brahe den 
yngres (1602-1680) tänkebok, eller memoarer, som sträcker sig 
fram till år 1655. Originalmanuskriptet förvaras fortfarande 
i biblioteket i Skokloster, och anses nedtecknat av Per Brahe 
i omgångar. Krutmejer har i sin utgåva moderniserat stav-
ningen och gjort enstaka omdisponeringar inne i styckena. Se 
Jonas Nordin i Personhistorisk tidskrift 1992: 3-4, s. 75ff.

7 BRUZELIUS, Magnus. Specimen antiqui-
tatum borealium. Diss. 1-(3). Lund, Berling, 
1816-(18). 4:o. (2),+ 26,+ (1) s.+ 2 utvikbara 
grav. planscher. Enstaka bläckanteckningar 
samt bläckskisser i marginalen. Med senare 
trådhäftning, planscherna något lösa. 1800:-

Marklin II s. 16. Montelius 15. Om svenska 
fornfynd, framförallt ur Magnus Bruzelius’ 
egen samling. Den utgavs i tre dissertationer, 
med Carl A. Rääf, A. J. Krook resp. P. G. 
Björkman som respondenter. Här med endast 
det första titelbladet. Bläckanteckningarna 
är som regel översättningar av rubriker som 
”Thorviggar af flinta”, ”Klubbor med stort hål”. Magnus Bruzelius (1786-1855) var 
präst, historiker och arkeologi i Skåne. Denna avhandlingsserie om stenföremålen i 
Magnus Bruzelius samling skrev hans som akademiadjunkt. Sina bronsföremål lät 
han beskriva i fyra årgångar av Götiska förbundets Iduna. Vid sidan av sin arkeolo-



gisk-akademiska sida hade han även ett stark pedagogisk intresse, och tillsammans 
med K. A. Agardh utgav han en fransk grammatik och en översätning av Pestalozzi. 
Han utgav även en populär lärobok i historia, ”Sverges historia för ungdom”. 

8 BÖ, Olav. Falcon Catching in Norway. With Emphasis on the Post-Reformation 
period. Illustrated. Oslo, Universitetsforlaget, 1962. 8vo. 78 pp. Sewn as issued.
 400:-



9 Cantata wid musiquen som upfördes på the 
4:de söndagen efter påska, uti Riddarholms 
kyrkan, då kongl. öfwer hof-predikanten och 
kyrkoherden, högwördige och höglärde mag. 
Samuel Troilius hölt sin affskeds-predikan 
för bemälte församling. (Stockholm, Kongl. 
tryckeriet, (1745). 4:o. (34). Bläckanteckning på 
titelbladet. Tagen ur band. 1500:-

Ej i libris, ej i Bygdén. Bläckanteckningen på 
titelbladet anger datumet 24 maj 1745.

10 [Drottning Louise.] Dödsboet efter H.M. Drott-
ning Louise. Samling av dokument rörande bout-
redningen efter drottning Louise av Mountbatten, 
gemål till kung Gustav VI Adolf. A4-format. Ca. 
191 sidor med dokument. Rött helklotband med 
ryggetikett av skinn (G. Hedberg), något blekt 
rygg. 5000:-

Samlingen, som huvudskligen är i vidimerade ko-
pior, men även vissa dupl, består av 1: Förberedande 
åtgärder för bouppteckningen och boutredning, 2: 
Handlingar rörande lösöreslegat, 3: Bouppteckning 
med bilagor, 4: Korrespondens, 5: Arvsskatteberäk-
ning och ansökan till H.M. Konungen om återfående av viss del av arvsskatten, 6: 
Arvsskiftet.

Drottning Louise Mountbatten 
(1889-1965) gifte sig med kronprins 
Gustav Adolf 1923, och blev 1950 
drottning av Sverige. Hon var 
både internationellt och i Sverige 
mycket uppskattad. Hon insjuk-
nade efter nobelfesten i december 
1964, opererades för problem i 
blodcirkulationen, men under 
våren tillstötte problem och den 7 
mars 1965 avled hon. Gustav Adolf 
utsåg prins Bertil, förste hovmar-
skalken Eric Wetter och chefen för 



konungens hovförvaltning överintendent Herbert Bexelius till exekutorer av drott-
ningens testamente, och troligtivs skapades tre samlingar av dessa dokument, en för 
varje exekutor. Detta är troligen exemplaret efter antingen Eric Wetter eller Herbert 
Bexelius. Då Louise hade släkt och egendom i England återfinns i samlingen mycket 
korrespondens inte minst med hennes bror Lord Mountbatten av Burma. Mycket 
personlig samling dokument, som kommer drottning Louise nära. Här ges listor på 
hennes personliga egendom, smycken, tavlor, möbler etc., men även aktieinnehav, 
liksom listor på vad av hennes lösöre som testamenterats till vem bland både släk-
tingar och anställda på hovet.

11 ENVALLSSON, Carl. Berättelse om den nittonde augusti 1772. Öfverlämnad till 
Augusti Samfund, på dess stora högtids-dag året 1805. Stockholm, Peter Sohm, 
1805. 8:o. 24 s. Lätta lagerfläckar, liten bläckanteckning på titelbladet. Häftad, i 
samtida gråpappersomslag. Med J. O. Wedbergs bibliotekstämpel svagt stämplad 
på främre omslagets insida. 1400:-

Setterwall 3498. Carl Magnus Envallsson (1756-1806) är mest känd som dramatiker, 
med en stor produktion, och han är även känd för sitt musiklexikon. Mot slutet av 
livet var han blind och han dog i yttersta armod, och mindes nog med vemod tillba-
ka på Gustavs dagar. Peter Sohm var fältboktryckare. Augusti Samfund är troligen 
samma som Augustiorden, som grundades strax efter kuppen 1772 med hertig Karl 
som högste beskyddare och där även Carl Michael Bellman var medlem. Orden dog 
ut kring 1810.



12 FANT, Eric Michaël (pres.) || PETREJUS, Jo-
hannes Gabriel (resp.) De effectu reductio-
nis R. Caroli XI in Livonia. Diss. Uppsala, 
Joh. Edman, (1785). 4:o. (4),+ 11,+ (7) s. Liten 
svag fläck på titelbladet. Tagen ur band. 450:-

Marklin I, s. 61. Setterwall 7437. Johannes 
Gabriel Petrejus var bördig från Finland. De 
sista 7 opaginerade sidorna med utdrag ur 
den Palmskiöldska samlingen i Uppsala. Karl 
XI:s reduktion i Baltikum fick oväntade efter-
verkningar i form av Johann Reinhold Patkul 
och hans agerande.

13 FRIES, Elias. Sveriges ätliga och giftiga svampar tecknade efter naturen under 
ledning af E. Fries utgifna af Kongl. Vetenskaps-Akademien Stockholm, P. A. 
Norstedt & söner, (1860-66). Folio. Extra litograferat titelblad,+ (2),+ 53,+ (blank),+ 
2 s.+ 94 färglitograferade planscher. Texten med enstaka obetydliga lagerfläckar. 
Några av planscherna med lagerfläckar runt kanterna. Lösa ark och planscher i 
tryckta originalomslag. I grön dekorerad och något reparerad originalklotmapp 
med förlagsangivelsen F. & G. Beijer. 30000:-

Volbracht 663. Uellner 513. Nis-
sen 655. Krok 129. Fint exemplar 
i originalutförande. Titelbladet 
är den omtryckta varianten med 
tryckåret 1861 angivet. Med den 
extra planschen nummer 10, 
vilket ger 94 planscher. Detta är 
den illustrerade praktupplagan 
de svenska svamparna. De fina 
planscherna är huvudsakligen 
efter teckningar av Elias Pet-
tersson och Petter Åkerlund. 
Svampbeskrivningarna hade 
tidigare publicerats i ”Mono-
graphia hymenomycetum Su-

eciae, (1857-63) och de praktiska detaljerna delvis i ”Anteckningar öfver de i Sverige 
växande ätliga svampar” (1836). Även i detta verk justerar dock Fries detaljer i sina 
släkt- och artnamn. Till skillnad från de tidigare mykologiskt rent vetenskapliga 
verken hade detta stora arbete även en folkbildande praktisk funktion, att höja 



medvetenheten om svamparnas använd-
ning och värde. Här omtalas var man äter 
svamp, giftsvampar, svampars beståndsde-
lar, insamlingsråd, uppväxt och fortplant-
ning m.m. Verket fick en enastående verkan 
och blev starten för en snabbt växande 
svensk populärmykologi, och det följdes 
snabbt av billigare och enklare verk med 
färgillustrationer av svampar, av mykolo-
ger som J. W. Smitt och N. J. Andersson. 
Elias Fries (1794-1878) från Femsjön i Små-
land, ofta kallad ”mykologins fader”, blev 
snabt ett världsnamn inom botaniken och 
framförallt inom mykologin. Hans stora 
genombrott, ”Systema mycologicum”, började utges redan 1821. Hans världsrykte 
stärktes genom verk som ”Epicris systematis mycologici” (1836-38), ”Hymenomycetus 
Europaei” (1838) m.fl. Han främsta insatser låg inom systematiken och beskrivning-
en av svamparna. Han tillhörde dock den romantiska naturuppfattningens så hans 
indelning i klasser och underklasser är numera obsolet, men ”...his distinction of dif-
ferent spore colors still has important taxonomic value, and he is especially remem-
bered for his ability to describe species.” (DSB).



14 FURUHAGEN, Hans. Bibeln och arkeologerna. 
Om tro, myter och historia. Illustrerad. Stock-
holm, Natur och Kultur, 2010. 8:o. 296 s. Förla-
gets pappband, med skydddsomslag. Signerad 
med hälsning från författaren på smutstitelbla-
det. 200:-

Om tolkningen av arkeologi i Palestina, och vad 
står det egentligen i Dödahavsrullarna?

15 [Fåfängan]. Protokoll vid Stockholms 
rådhusrätt angående vattenrätten ut-
anför egendomen “Fåfängan” (Nr 7 i 
kv. Tegelviken mindre) å Södermalm 
i Stockholm i mål mellan Stockholms 
stads hamnstyrelse, Danviks Hospital, 
Harald Funch, James Funch, Helen 
Tersmeden, född Funch och Carl Ter-
smeden. Stockholm, 1932. 8:o. 328 s. 
Häftad. Gåva till Hans Gillingstam 
från Hamnstyrelsen i Stockholm 1946, 
enligt anteckning på främre omslagets 
insida. 300:-

16 GERSON, Johannes. Joh. Gersons bok Om 
djefvulens frestelse öfversatt af Ericus Nicolai. 
Tryckt i Stockholm 1495 fotografiskt återgifven 
efter det enda ex. [=Omslagstitel.] Stockholm, 
P. A. Norstedt & söner, 1876. 8:o. (51) s. Senare 
svart kbd, med omslaget medbundet (Knut 
Hässler). (Samlingar utgivna av svenska forn-
skrift-sällskapet häfte 66.) 350:-

Åström 21. Något titelblad utkom aldrig. Faksimil 
av den första tryckta boken på svenska.



17 Lindblad. FEUK, Gustaf Adolf. Otto Lindblad och 
hans sångare 1840-1846. Biografiska anteckningar. 
Lund, Philip Lindstedt, 1882. 8:o. (8),+ 106,+ (1) s. 
Häftad, med tryckt omslag, något trasig i ryggen.
 300:-

Gustaf Adolf Feuk (1820-1907) var skånsk präst, men 
är är mest känd för sitt engagemang i studentsång-
en. I Otto Lindblads sångförening i Lund var Feuk 
medlem under hela sin studenttid, från 1840 till 
1846. Lindblad anvisade åt honom solopartier, som 
erfordrade i synnerhet bas-barytonröst. Han deltog 
även flitigt i de skandinaviska studentmötena I Kö-
penhamn 1842 var han med och sjöng solopartier i 
”Bjergtrolden” framfört inför Oehlenschläger.

18 OLOFSSON, Håkan. Tahlet på riks-sahlen, wid 
början af 1731 åhrs riks-dag, af bondeståndetz tale-
man Håkan Oloffson [=Rubrik.] Stockholm, Benj. 
Gottl. Schneider, (1731). Folio. Ettbladstryck. Vikt.
 4000:-

Libris-Id:2396270. Innehåller två tal, det ena vid 
riksdagens början och det andra vid dess slut. Hå-
kan Olofsson (ca. 1660-1737) från Flakebergs socken i 
Skaraborgs län var Bondeståndets talman vid 1731-års 
riksdag. Ovanligt med trycka tal från medlemmar 
av Bondeståndet, speciellt i formen av ettbladstryck! 
Han är inte, såvitt vi vet, släkt med den mer kände talmannen Olof Håkansson.

19 [Orgel.] Uppsats på hvad en orgelnist bör känna, för 
att, som sig bör, sköta ett honom till spelning och vård 
anfördt orgverk. Stockholm, Abr. Lundquists musik-
handel, 1864. 12:o. 19,+(1) s. Häftad, med tryckt omslag. 
främre omslaget med namnteckning daterat 1905.
 900:-

Handledning i hur man håller sin orgel stämd och ren 
från damm, hur ventilerna och pedalerna bör rengöras 
osv.



20 [Persien.] En kort berättelse, om thet persianiske stora sändebudets audience 
hos konungen i Frankrike den 8 februaii åhr 1715. [=Rubrik.] (Stockholm, Werner, 
1715). 4:o. (4) s. Bläckpaginering. Tagen ur band. 3000:-

Libris-Id:2433565. Översättning från 
franskan och enligt libris pga slutstycket 
troligen tryckt av Werner. Daterad Ver-
sailles d. 11 februarii. Den stora persiska 
ambassaden till Ludvig XIV 1715 leddes 
av shahens sändebud Mohammad Reza 
Beg, som efter att ha rest inkognito ge-
nom Turkiet, i stor stil anlände till Mar-
seille den 23 oktober 1714. Han anlände 
till Paris den 7 februari 1715 och mottogs 
av Ludvig XIV i Versaille den 19 februa-
ri under stor uppståndelse, vilket denna 
berättelse handlar om (den annorlunda 
dateringen beror på att Sverige vid 
denna tidpunkt ännu inte gått över till 
den Gregorianska kalendern). I augusti samma år undertecknades en handelstrak-
tat mellan Frankrike och Persien, med stora fördelar för fransk handel och dessutom 
inrättades ett permanent persiskt konsulat i Marseille, den viktigaste hamnstaden 
för handeln med Östern. Många historier och rykten spreds under hans vistelse i 
Paris, om hans exotiska och dyrbara leverne, obetalda räkningar och kärleksaffärer, 
vilket inspireradde både skandalromaner som ”Amanzolide, nouvelle historique et 
galante”, utgiven 1716 av d'Hostelfort, och ”Lettres Persanes” av Montesquieu.

21 WAHLSTRÖM, Göran. Flottan och 
pansarskeppen. En betraktelse och ap-
pell i Sveriges trygghetsfråga. Illustre-
rad. Stockholm, P. A. Norstedt & söners 
Förlag, 1935. 8:o. 108 s.+ 8 planscher med 
fotografier,+ löst bifogat följebrev till 
riksdagmännen. Häftad, oskuren och 
delvis ouppsprättad. Fint exemplar. 300:-

Ett ständigt aktuellt ämne. Kommendör-
kapten Göran Wahlström (1883-1954) de-
lade troligen ut denna appell till samtliga 
riksdagsmän, vilket han i sitt följebrev 
förklarar med att, då dessa som står inför 



uppgiften att fatta beslut i försvarsfrågan ” ... säkerligen önskar inhämta argument i 
försvarsfrågan från olika håll har jag ansett mig böra till Eder översända min bok”. 
Fina fotografier på svenska pansarskepp och deras salvor av ”prima stål och spräng-
laddning”.

22 WIBLING, Carl. Carl X Gustaf och Georg Rak-
oczy II. Ak. avh. Lund, Berlingska, 1891. 8:o. (2),+ 
66 s. Häftad, med tryckt omslag. Dedikation till 
Elly Ek. Fint exemplar. 300:-

Setterwall 1456. Bokhandelsupplagan, även utkom-
men i en dissertationsupplaga.

23 ÖDBERG, Fridolf. Om den svenske konungens domsrätt under k. Magnus Eriks-
sons och Albrekt af Meklenburg (1319-1389). Ett bidrag till Sveriges inre historia af 
d:r Fridolf Ödberg. Stockholm, K. L. Beckman, 
1875. 8:o. (2),+ 4,+ 102 s. Häftad, oskuren och 
delvis ouppsprättad, med gult tryckt omslag. 
Främre omslaeet med liten reva och med lätta 
fläckar. 400:-

Setterwall 3402:2. Andra delen av “Om den 
svenske konungens domsrätt före Svea Hofrätts 
inrättande år 1614”. Första delen behandlar ti-
den fram till 1319. Fridolf Ödberg (1845-1916) var 
vid denna tid amanuens i Riksarkivet, men blev 
så småningom rektor vid Skara högre allmänna 
läroverk.


