
1 ANCKARSVÄRD, Michael Gustaf. Sweriges märkwärdigaste ruiner lithogra-
fierade af M. G. Anckarswärd. Stockholm, J. Hörberg / J. P. Gjöthström, 1828-30. 
Folio. Litogr. titelblad,+ (2),+ 4,+ (4),+ (2),+ 6,+ (4),+ (4),+ (2),+ (1) s.+ 32 litogr. plan-
scher. Det sista bladet är ett rättelseblad. Liten fläck på tredje Bohusplanschen, 
annars rena. Dek. tegelrött originalklotband med guldornerad frampärm, ryggen 
med nötta falsar och kapitäl. 4000:-
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Setterwall 5617. Utan Visby. Titelbladet och planscherna är litograferade av Gjöth-
ström och Gjöthström & Magnusson medan texten är tryckt av Johan Hörberg. 
Verket utkom i totalt 12 häften med separata deltitelblad, vilka här liksom oftast 
är borttagna. Här saknas ”Visby ruiner”, vilken utkom som de första fyra häftena, 
och ofta är separat. Därefter kom Sigtuna ruiner, som betecknades som häfte num-
mer 5, följd av ”Stegeborg”, ”Alwastra, Wadstena slott”, ”Wisingsborg, Brahe Hus”, 
”Kalmar slott”, ”Borgholm”, ”Kronoberg, Bergqwara, Nydala”, och slutligen ”Bohus”. 
Michael Gustaf Anckarsvärd (1792-1878) var militär, konstnär och överintendent vid 
Konstakademien. Han var tecknare och litograf och utgav vid sidan av ruinerna 
även den stora ”Samling af svenska och norrska utsigter”, 1830-37. Han fullföljde 
även Thersners Fordna och näravarnde Sverige efter Thersners död.

2 Beowulf. GRUNDTVIG, N. F. S. (övers.) 
Bjowulfs drape. Et gothisk helte-digt 
fra forrige aar-tusinde af angel-saxisk 
paa danske riim ved Nik. Fred. Sev. 
Grundtvig. Köpenhamn, Andreas Sei-
delin, 1820. 8:o. LXXIV,+ 325 s. Enstaka 
småfläckar, en större men svag fläck s. 
8-10. Något nött samtida hfrbd, guldor-
nerad rygg, gröna snitt, liten skada på 
övre bakre fals, något svaga inre falsar.
 7500:-

Bibl. danica V, sp. 412. Första utgåvan 
av Beowulf på ett modernt språk! Över-
sättningen  till danskan är gjord av den 
danske författaren och prästen Grundt-
vig, efter den första utgåvan av den forn-
engelska/ anglosachsiska originaltexten, 
som trycktes 1815, också i Köpenhamn.

Den danske författaren och prästen N. F. S. Grundtvig (1783-1872) gjorde tre viktiga 
översättningar till danska på 1810- och 1820-talen, Saxos krönika, Snorres Edda och 
Beowulf. I alla tre tog han sig friheter gentemot originaltexterna, men lyckades å 
andra sidan med sin språkkänsla väcka texterna till liv.



3 BETANCOURT, Philip Pablo. The His-
tory of Minoan Pottery. Illustrated. 
Princeton NJ, Princeton University 
Press, 1985. 8vo. xxi,+ (3),+ 226,+ (1) pp.+ 
plates. Publ. cloth with dustwrapper. 
Dustjacket with faded spine. Very nice 
copy from the library of Robin Hägg.
 500:-

4 BOADEN, James. An Inquiry inte the Authenticity of various Pictures and 
Prints, which, from the decease of the poet to our own times have been offered to 
the public as portrait of Shakespeare: Containing a careful examination of the evi-
dence on which they claim to be received; by which the pretended portraits have 
been rejected, the genuine confirmed and established. Illustrated by accurate and 
finished engravings by the ablest artists, from such originals as were of indispu-
table authority. London, Robert Triphook, 1824. 8vo. Engr. front. with portrait,+ 
(4),+ v,+ (2),+ (blank),+ 206,+ (2),+ lxxx pp.+ 7 engr. plates. Foxing and stains th-
roughout, the frontispiece and the half-title almost loose. Uncut, with original 
worn paper boards, later brown cloth spine. 2000:-

The last 80 pages and with 3 of the plates is an advertisment for books published by 
Robert Triphook, especially for a new edition of Shakespeare's collected works, with 
the long prolegomena by W. Harvey in full.



5 Das Buch der Welt, ein Inbegriff des Wis-
senswürdigsten und Unterhaltendest aus den 
Gebieten der Naturgeschichte, Naturlehre, 
Länder- und Völkerkunde, Weltgeschichte, 
Götterlehre etc. Mit vielen colorierten 
und schwarzen Abbildungen. Stuttgart, 
Hoffman’sche Verlags-buchhandlung, 1857. 
4to. Lith. extra title,+ (4),+ 380 pp.+ 36 co-
loured plates,+ 13 steel engr. plates. Foxing, 
larger spot in lower corner between pp. 77-84. 
Contemporary half calf, gilt spine with gilt 
lettering, green edges. (Das Buch der Welt 
1857.) 4500:-



6 GRUNDTVIG, N. F. S. Nordens myt-
hologi, eller öfversigt af eddaläran, 
för bildade män, som icke sjelfva äro 
mythologer. Andra upplagan. Öfver-
sättningen omarbetad af C. W. Ruda. 
Stockholm, Zacharias Haeggström, 
1839. XVI,+ 132 s. Något nött samtida 
svart hfrbd med guldornerad rygg, 
marmorerde pärmar och snitt. Med 
C. G. Roths bibliotekstämpel på fram-
pärmens insida och med anteckningen 
”Upsala den 13 November 1847”. 800:-

Den danske författaren och prästen N. 
F. S. Grundtvig (1783-1872) var med sina 
översättningar och populära böcker en 
viktig kraft i det framväxande intresset 
för den fornnordiska diktningen i början 
av 1800-tal. Det danska originalet till hans mytologi utkom 1818. Den svenska över-
sättningen är gjord av G. Guldbrand, och utkom första gången 1818, men är inför 
denna andra upplaga bearbetad av Elias Wilhelm Ruda  (1807-33).

7 HEDENGRAN, Petter. Alphabetiskt orde-register öfwer alla kongelige och andra  
förordningar, resolutioner, förklaringar, publicationer och notificationer, hwad 
namn dhe hafva kunna, som ifrån början av åhr 1719. til 1728. åhrs slut äro utaf 
trycket utgångne, författat av Petter Hedengran. Stock-
holm, Henr. Christoph. Merckell, 1729. 4:o. (8),+ 294,+ (1) 
s. Fläck 65-66, rostfläck s. 251-252. Samtida skinnband, 
rikt guldornerad rygg med upphöjda bind. Med O. H. 
Nordenskjöld och A. J. Wrangells namnteckningar på 
titelbladet, den senare överkryssad. Det tryckta företalet 
signerat av författaren P. Hedengran med bläck! 2500:-

Troligt presentexemplar, eventuellt till den tidigare ägaren 
Anton Johan Wrangel av Sauss (1679-1763), amiralitetsråd 
och kommendant i Karlskrona. Den senare ägaren, Otto 
Henrik Nordenskjöld (1747-1832), var sjöofficer och blev så 
småningom amiral. Han deltog i amerikanska frihetskri-
get, både vid brittiska och franska flottan, och därefter 
deltog han bl.a. som flaggkapten åt hertig Karl i Gustav 
III ryska krig. Han gifte sig 1789 med Beata Jaquetta Wrangel af Sauss (1770-1813), 
barnbarn till Anton Johan Wrangel.



8 LARSSON, Ludvig (utg). Stockholms 
stads tänkebok 1524-29 m.m. av M:R 
Olauus Petri Phase. Utgiven genom 
Ludvig Larsson. Register m.m. av Sven 
Ljung. Lund, Cacarl Bloms boktryckeri, 
1929-40. 8:o. (6),+ VII,+ (blank),+ 450,+ 
(1) s. Grönt halvlinneband, guldornerad 
rygg med något nött titeletikett (Knut 
Hässler). (Skrifter utgivna av Veten-
skaps-Societeten i Lund. 11.) 600:-

Denna utgåva, som utkom i tre häften, 
av Olaus Petris tänkebok tillkom för att 
ersätta utgåvan som Nils Sjöberg utgav 
1908-15 och som ej uppfyllde de språkve-
tenskapliga kraven på en textutgåva.

9 Napoleon och Mme de Staël. (LULLIN de CHATEAUVIEUX, Jacob Frederic.) 
Napoleons lefnadshistoria, författad af honom sjelf. Manuscript, som på ett obe-
kant sätt kommit öfver från St. 
Helena. Stockholm, Zacharias 
Hæggström, 1817. 8:o. (4),+ 156 
s. Lagerfläckig inledningsvis. 
Med Sophie Holmgrens namn-
teckning och svartstämpeln 
”U.C”. Sammanbunden med: 
(DORIS, Charles.) Anteck-
ningar om Napoleon Bona-
parte; af en man, som i 15 år 
städse omgifvit hans person.  
Stockholm, hos Strinnholm 
och Haeggström, 1815. 8:o. (6),+ 
120, 113-126 s. Ful fläck första 
tre bladen och genomgående 
kraftigt fläckig. Sammanbun-
den med: 
STAËL VON HOLSTEIN, Ger-
maine de. Napoleons dröm el-
ler Enghiens skugga i Moskwa, 
af Madame Stael von Holstein. 



Öfversättning ifrån tyskan. Stockholm, Strinnholm & Haeggström, 1815. 8:o. 3-13 
s. Saknar smutstitelblad? Lätt lagerfläckig. Med Sophie Holmgrens namnteckning. 
Sammanbunden med: 
(LULLIN de CHATEAUVIEUX, Jacob Frederic.) Manuscript, på ett obekant sätt 
kommit från St. Helena. Öfversättning. Stockholm, Ecksteinska boktryckeriet, 
1817. 12:o. (2),+ 78 s. Lagerfläckig, sista bladet med lagad reva, med mindrre textför-
lust. Med Sophie Holmgrens namnteckning.  Sammanbunden med: 
(BOURGOING, Jean François de.) Några underrättelser om Buonapartes första 
lefnadsår, samlade och utgifna på engelska af en bland hans ungdoms-kamrater. 
Öfversättning från fransyskan. Stockholm, Kumblinska tryckeriet, 1801. 8:o. 42 s. 
Småfläckar, större på s. 18. Samtida 
hfrbd, guldornerad rygg med beige 
titeletikett med texten ”Samlade 
Skrifter”. Med handskriven inne-
hållsförteckning på försättsbladet, 
troligen skriven av Sophie Holm-
gren. Med Gösta Bodmans exlibris.
 4500:-

Fint samlingsband med fem små-
skrifter rörande Napoleon, troligen 
sammanställd av Sophie Holmgren. 
Originalet til det första och det 
fjärde arbetet, "Manuscrit venu de 
Sainte-Hélène", utkom anonymt i 
London 1817 och har tillskrivits flera 
författare, bl.a. Benjamin Constant, 
Mme de Stäel och E. J. Sièges. Napo-
leon fick kännedom om detta arbete 
på St. Helena och författade 44 an-
märkningar för att vederlägga det. 
I detta samlingsverk finns två olika 
svenska översättningar. Bygdén uppger att den förra skall vara andra upplagan och 
den senare första upplagan, men han blandar nog ihop detta därigenom att över-
sättningen med titeln ”Napoleons lefnadshistoria...” även finns i en andra upplaga 
samma år.

Andra verket är en översättning av “Mémoires secrètes sur Napoléon Buonaparte”, 
som utkom i Paris 1814.

Tredje verket är en ovanlig svensk översättning av Madame de Staëls lilla novell, en 
andra upplaga utkom 1814. Även KB:s exemplar saknar s. 1-2. Napoleons avvrätt-
ning av hertigen av Enghien 1804 skriver de Staël även om i sin bok om åren i exil. 
Precis som många andra berördes hon illa av ”mordet”. 



10 NEUPERT, H. & DANNSTRÖM, A. G. 
Polymnia. Samling af valda sångstycken 
med guitarre accompagnement arrang-
erade af H. Neupert och A. G. Dann-
ström. Stockholm, Östergrenska musik 
och bokhandeln, (1835). Tvär 8:o. Litogr. 
titelblad,+ 2-25 litogr. s. Lagerfläckig. 
Titelbladet med priset överstruket och 
ersatt med nytt pris med bläck. Senare 
marmorerat pappband, ryggen med svart titeletikett och med litogr. originaloms-
lag medbundet. 750:-

Serienummer 32. Noterna är litograferade av Björkman och tryckta av Meijer. 
Anton Gustaf Dannström (död 1839) var bror till Isidor och kompositör. Hermann 
Wilhelm Neupert (1806-78) var musiklärare vid Hillska skolan, och under många år 
verksam i Kristiania. Har även utgett ”Praktisk pianoforteskola”. Hans son Edmund 
blev pianist och kompositör i Norge.

11 POSSELT, Ernst Ludwig. Geschichte Gustaf’s 
III, Königs der Schweden und Gothen. Mit 
dem Bildniss des Königs. Karlsruhe, Schmie-
ders Buchhandlung, 1792. 8:o. Grav. porträtt,+ 
516,+ (1) s. Med 2 grav. vinjetter. Lagerfläckar. 
Lätt nött samtida hfrbd, guldornerad rygg 
med beige titeletikett och handskriven pap-
persetikett nedtill, röda snitt. Fint exemplar 
ur det furstliga von der Leyen biblioteket, 
med röd biblioteksstämpel på titelbladet, och 
äldre namnteckning. 3000:-



Setterwall 3466. Fint exemplar av den första upplagan av Posselts kända arbete. 
Den första kompleta svenska översättningen utkom 1810 av Johan Jacob Hedrén. 
Dessförinnan hade olika extrakt översatts. Även en fransk översättning utkom. 
Ernst Ludwig Posselt (1763-1804) var tysk historiker, gymnasielärare i Karlsruhe och 
Amtmann. År 1796 avsade han  sig p.g.a. sina sympatier för franska revolutionen 
alla ämbeten för att helt ägna sig åt sitt skriftställeri. Han drogs dock in i högförrä-
deriprocessen mot 
general Moreau 
1804 och begick 
självmord. Hans 
skrifter är mest 
kompilationer 
men väl skrivna 
och var också 
länge mycket lästa 
och uppskattade. 
Hans sympatier 
för franska revo-
lutionen lyser ofta 
igenom.

12 RAAB, Johan Jacob. Skrifter i medborgliga ämnen. 
Utgifne efter författarens död af Axel Raab, jemte 
författarens minnesteckning af P. Wieselgren. Lund, 
N. P. Lundbergs boktryckeri, 1838. 8:o. XXIII,+ (1),+ 192 
s. Lagerfläckig. Lagning i s. 109. Elegant senare hfrbd 
med guldornerad rygg, upphöjda bind och marmore-
rade snitt (Håkan Wahlström, 1924). Främre tryckta 
omslaget medbundet. Dedikation från C. G. Raab till 
”Statssekreteraren Danquardt” [troligen Magnus Ge-
org Danckwardt (1788-1865)]. A. Lilliecreutz namnteck-
ning samt monogramstämpeln A. L. med friherrlig 
krona. 2000:-

13 [Riksdagen 1786.] Tidningar för riksdagen i Stockholm år 1786. Stockholm, 
Ordens-Tryckeriet, 1786. 4:o. 130,+ (5) s. Lagad reva på s. 71, med bokstavsförlust. 
enstaka småfläckar, något lagerfläckig inledningsvis. Senare pappband, med hand-
skriven titel på ryggen. Ut Kurt Winbergs bibliotek, med hans exlibris. 3000:-



Bring, Riksdagshandlingar, s. 148. Allt som utkom. Riksdagstidningarna för 1786 års 
riksdag utgavs av revisionssekreteraren, den blivande justitiestatsministern, Mathias 
Rosenblad (1758-1847) och utkom i 17 nummer med en innehållsförteckning.

14 (RISTELL, Adolf Fredrik.) Caractères et anecdotes de la cour de Suède. Paris, 
Buisson, 1790. 8:o. IV,+ 315 s. Enstaka småfläckar, fuktrand i inre nedre hörn s. 113-
128. Lätt nött samtida hfrbd, guldornerad rygg 
med beige titeletikett och handskriven pap-
persetikett nedtill, röda snitt. Fint exemplar 
ur det furstliga von der Leyen biblioteket, med 
exlibris och röd biblioteksstämpel på titelbla-
det. 3000:-

Setterwall 3472. Åhlén 17:317 not. Första fran-
ska upplagan av denna skandalbok, publicerad 
samtidigt med det engelska originalet ”Charac-
ters and anecdotes of the court of Sweden” och 
en tysk översättning. En dansk översättning i 
urval utkom 1792 och en komplett svensk först 
1820. Adolf Fredrik Ristell (1744-1829) var Gus-
tav III:s bibliotekarie, men rymde från Sverige 
1788 efter konkurs och stöld ur kungens mynt-
samling på Drottningholm. Han besatt ingå-
ende kunskaper om personer och händelser och 
pekade - framförallt i den tyska översättningen - ut personer med deras fulla namn 
och Gustav III smutskastas ordentligt. Sannolikt är Ristell även författare till “The 
Northern Court...” som utgavs under författarnamnet John Brown 1818.

15 ROBERTS, Michael. The Early Vasas. A History of Sweden, 1523-1611. Cambridge, 
University Press, 1968. 8:o. XVI,+ 510 s.+ plansch. Okbd med skyddsomslag. 500:-

16 [Sapmi.] Kongl. maj:ts nådige förordning, hwarefter lapparne, med theras qwin-
nor och barn i Wästerbotn och ther til lydande lappmarker hafwa sig at rätta, när 
the utom lappmarkerne sig uppehålla wilja. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren 
then 1. decembr. 1748. Stockholm, Kongl. tryckeriet, hos directeuren Pet. Momma, 
(1748). 4:o. (4) s. Svag senare numrering med bläck i övre hörn. Tagen ur band, 
breda marginaler. 1500:-



Ingen ”lappman” eller ”lappqwinna” får utan tjänst eller tillstånd lämna lappmar-
ken. Skulle någon ur ”lapp-allmogen” utan tjänst eller med sina renar redan vara på 
väg, så bör denne sig ”til Lappmarken åter begifwa, eller thit föras”.

17 SCOTT, Walter. Histoire de France racontée par un grand-père à son petit fils, 
dédiée par sir Walter Scott à M. John-Hugh Lockhart. Traduite de l’anglais par A.-
J.-B. Defauconpret. Paris, Charles Gosselin, 1831. 8vo. (2),+ vi,+ (2),+ 290; (2),+ 306; 
(2),+ 344 pp. A few minimal stains. 
Contemporary slightly worn half 
calf with gilt spine, raised bands 
and green edges. 2000:-

Charming copy from the library 
of Swedish author and historical 
writer Alf Henriksson, with his 
bookplate. The original ”Tales of a 
Grandfather; Being Stories Taken 
from the History of France”, was 
published in the same year.



18 THAM, Wilhelm. Beskrifning öfver Upsala län. Stockholm, C. A. Bagges Förlag, 
1850. 8:o. (4),+ 212,+ (4) s. Sammanbunden med: 
THAM, Wilh. Beskrifning öfver Stockholm län. Stockholm, C. A. Bagges Förlag, 
1850. 8:o. (4),+  337,+ (2),+ (blank),+ VIII s. Sammanbunden med: 
THAM, Wilhelm. Beskrifning 
öfver Westerås län. Stockholm, 
C. A. Bagges förlag, 1849. 8:o. 
(4),+ 171,+ (1) s. Lätta småfläckar. 
Tillsammans med: 
THAM, Wilhelm. Beskrifning 
öfver Nyköpings län. Stock-
holm, L. J. Hjertas förlag, 1852. 
8:o. (4),+ 359,+(1),+ VII s. Sam-
manbunden med: 
THAM, Wilhelm. Beskrifning 
öfver Örebro län. Stockholm, 
C. A. Bagge, 1849. 8:o. (4),+ 148 s. 
Bruntonad. Samtida, uniforma 
ljusbruna hfrbd med guldorne-
rade ryggar och marmorerade 
snitt, något nött ryggar. Två vo-
lymer. .  2500:-

Setterwall 5660. Fin samling av det som utgör band ett, häfte 1-5 av statistikern Wil-
helm Thams (1812-73) beskrivning över Sverige. Ett andra band med Linköpings län 
utkom 1855

19 WALBERG, E. Vem var ”G. S. Maro-
in”? En anmärkning till Estienne de 
Bonnueills skuldförbindelse. Särtryck 
ur Fornvännen, h. 5. 1936. Stockholm, 
1936. 8:o. 257-263 s. Häftad med tryckt 
omslag. Dedikation till Lauritz Wei-
bull. 150:-

Estienne de Bonnueill var sten-
huggare och byggmästare, och 
kom till Sverige 1287 för byggandet av 
Uppsala domkyrka.



20 [Warszawa 1656.] Auszführliche Relation: Welcher maßen Ihre Königl. Maytt. zu 
Schweden nebst dero Churfürst. Durchl. zu Brandenburg wieder die gantze pohl-
nische und littawische Armeen 
zusambt den Tartarn vor eine 
trefliche Victorie erhalten ha-
ben. Thorn den 26. Julii 5. Aug. 
1656. Utan ort, (1656). 4:o. (8) 
s. Fläckig. Tagen ur band, och 
vikt. 3500:-

Denna variant ej i VD17, men 
jämför 23:296114K (med rubrik). 
Klemming, Sveriges krig, s. 137, 
också enbart variant med rubr-
ik. Redogörelse för tredagarssla-
get vid Warszawa som ägde rum 
19-21 juli 1656, där Svenskarna 
och Brandeburg lyckades att återgien inta Warszawa. Thorn (idag Torun i Polen) 
ockuperades av Sverige under det svensk-polska kriget och fungerade som huvud-
kvarter åt Karl X Gustav 1656-57.

21 WINDSPERGER, L. Was die 
deutschen Kinder singen. Eine 
Blütenlese der heimatlichen Kin-
derlieder zusammengestellt von 
einer deutschen Mutter für Kla-
vier gesetzt von L. Windsperger. 
Mainz, B. Schotts’s Söhne, (1914). 
8:o. (8),+ 103 s. Texten tryckt i 
grönt och svart. Dek okbd. (Edi-
tion Schott nr. 600). 350:-

En inför kriget uppbygglig sam-
ling barnsånger med sångtitlar 
som ”Wer will unter die Solda-
ten”, ”Die Wacht am Rhein”, ”Ich 
bin ein Deutscher” etc., men även 
mycket annat, som tex. ”Die Lo-
relei” av Heine. Pärmteckningen 
är gjord av H. Willebeek Le Mair.



22 [Wittstock.] Continuatio relationis, was sich in dem Monat Septembre des 1636. 
Jahrs, zwischen der Kön. Mayst. zu Schweden, under conduicte des Herrn General 
und Feldt Marschalln Johann Banners, und denen Chur-Sächsischen und Käyser-
lichen Armeen verlauffen und zu getragen. Worbey insonderheit aufzführlicher 
Bericht geschicht, was vor eine herrliche grosse Victori der gerechte gütige Gott 
am 24 Sept. 4 Octob. bey Witstock in 
der Marck Brandenburg, bey vorgang-
enem Haupt-Treffen, höchstgedacht 
der Kön. Mayst. zu Schweden Armeen, 
wider die berührte Chur-Sächs. und 
Käyserliche gesambte Armaden, aus 
Gnaden bescheret und verliehen. Stock-
holm, Heinrich Kaysern, 1636. 4:o. (8) s. 
Tagen ur band. 6000:-

Not in VD17. Libris-Id:9657894. Klem-
ming, Sveriges krig, s. 86. Warmholtz 
4055. Slaget vid Wittstock var en av Jo-
han Banérs största segrar. Brandenburg 
eliminerades till följd av slaget i princip 
helt ur kriget och de efter Pragfreden hårt pressade svenskarna fick välbehövligt 
andrum och t.o.m. möjlighet att åter, om än tillfälligt, besätta stora delar av mel-
lersta Tyskland 1636. Denna pamflett avslutas med en lista över erövrade fanor och 
trofeer, kanoner och kulor och annat användbart.

23 VOLTAIRE, F. M. A. de. Geschichte Karl 12. Königs von Schweden. Nach Voltaire 
von D. Ernst Ludwig Posselt. Karlsruhe, Schmieders Verlag, 1791. 8:o. (16),+ 502,+ 
(1) s. Med grav. titelvinjett och grav. vinjett 
på s. tre. Lagerfläckig inledningsvis och en-
staka småfläckar, bläckplump på s. 135 och 
en fläck i övre marginal s. 148-150. Lätt nött 
samtida hfrbd, guldornerad rygg med beige 
titeletikett och handskriven pappersetikett 
nedtill, röda snitt. Fint exemplar ur det 
furstliga von der Leyen biblioteket, med röd 
biblioteksstämpel på titelbladet, och äldre 
namnteckning. 6000:-

Setterwall 2761. Ovanlig. En ny tysk översätt-
ning av Voltaries kända Karl XII biografi 
gjord av Ernst Ludvig Posselt, som även rättat 
felaktigheter i Voltaires framställning. Pos-
selt lär framförallt ha gjort översättningen 



som en övning i ”historischen Styl”. Den första tyska översättningen kom redan 1733. 
Ernst Ludwig Posselt (1763-1804) var tysk historiker, gymnasielärare i Karlsruhe och 
Amtmann, och i Sverige väl mest känd för sitt verk om Gustaf III. Han var annars 
en entusiast för franska revolutionen och avsade sig sina tjänster för att helt ägna 
sig åt skriftställeri. Efter att ha dragits in i en högförräderiprocess begick han dock 
självmord 1804.


