
1 BUDDEUS, Johann Franz. Elementa philosophiae instrumentalis, seu institutio-
num philosophiae-eclecticae tomus primus, editio nona. Halle, Typis et impensis 
Orphanotrophii, 1725. 8:o. (24),+ 301,+ (37),+ (2 blank) pp. Title page printed in red 
and black with engraved vignette. Bound together with: 
BUDDEUS, Johann Franz. Elementa philosophiae theoreticae, seu institutionum 
philosophiae eclecticae tomus secundus. Editio quinta. Halle, Typis et impensis 
Orphanotrophii, 1725. 8:o. (16),+ 392,+ (40) pp.+ 7 engraved plates. Title page prin-
ted in red and black with wood-cut vignette. A few small stains. Stain in margin 
of pp. 236-46 in the first work. Some old ink margin notes. Contemporary vellum. 
Blue sprinkled edges. Some brown stains on the front board. Traces of sealing-wax 
on inside front board. From the library of bishop Eric Waller (1732-1811), with its 
bookplate. 2500:-

Johann Franz Buddeus (or Budde) (1667-1729) was an influential and acclaimed 
Lutheran theologist.
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2 BUXTORF, Johannes. Lexicon hebraicum & chaldaicum: complectens omnes 
voces, tam primas quam derivatas, quae in sacris Bibliis, hebraeâ, & ex parte chal-
daea lingua scriptis, extant: interpre-
tationis fide, exemplorum biblicorum 
copiâ, locorum plurimorum difficilium 
ex variis hebraeorum commentariis 
explicatione, auctum & illustratum. 
Accessit lexicon breve rabbinico-
philosophicum, communiora voca-
bula continens, quae in commentariis 
passim occurrunt. Basel, Joh. Philip 
Richter, 1710. 8:o. Engraved portrait,+ 
(16),+ 976,+ (76) pp. The engr. portrait 
is loose. A few small stains. Contem-
porary vellum with blue sprinkled 
edges. From the library of bishop Eric 
Waller (1732-1811), with its bookplate, 
and with the owner’s signature of his 
father, Petrus Waller. 1600:-

Johannes Buxtorf (1564–1629) was professor of Hebrew at the university of Basel and 
known by the title "Master of the Rabbis". His main works are the posthumously pu-
blished ”Lexicon Chaldaicum, Talmudicum, et Rabbinicum”, and ”Concordantiae 
Bibliorum Hebraicorum”.

3 DESBOROUGH, V. R. d’A. Protogeometric Pottery. Oxford, Clarendon Press, 
1952. 4to. xvi,+ 330 pp.+ 38 plates and fold. map. Blue publ. cloth. Pencil signature 
of Robin Hägg on inside front board. 1500:-

(Oxford Monographs on Classical Archaeology.)

4 DESHAYES, Jean. Argos. Les fouilles de la Deiras. Paris, J. Vrin, 1966. 4to. (8),+ 
304,+ (3) pp.+ 100 plates. Blue cloth. Front wrapper included. Pencil signature of 
Robin Hägg. 1500:-

(École française d’Athènes. Études péloponnésiennes IV.)



5 FRIES, Bengt Fredrik (pres.) || LILJEVALCH, 
Olof. (resp.) Observationes entomologicae. 
Part. 1. Diss. Lund, Berlingianis, 1824. 8vo. 
20 s.+ grav. plansch. Häftad, med grön rygg-
remsa. 2000:-

Marklin 1. Dal, Sveriges zoologiska litteratur 
s. 166. Allt som utkom. Bengt Fredrik Fries 
(1799-1839) enda publicerade avhandling. 
Planschen med sex figurer är tecknad av 
Bengt F. Fries och är graverad av A. Arvids-
son.  B. F. Fries blev så småningom intendent 
vid de zoologiska samlingarna på Naturhis-
toriska riksmuseet i Stockholm, men är mest 
känd för sitt samarbete med bröderna von 
Wright och ”Skandinaviens fiskar”, till vilket 
han skrev stor del av texten.



6 GIESE, Simone. Studenten aus Mitternacht. 
Bildungsideal und peregrinatio academica des 
schwedischen Adels im Zeichen von Huma-
nismus und Konfessionalisierung. Stuttgart, 
Franz Steiner Verlag, 2009. 8vo. XXVI,+ (2),+ 
826,+ (2) pp. Publ. boards. (Contubernium. 
Tübinger Beiträgs zur Universitäts- und wis-
senschaftsgeschichte. Band 68.) Dedication 
from the author. 600:-

7 HARTMANN, Johann Ludwig. Absolution-Buch, nechst nothwendigem Be-
richt, wie ein Seelsorger bey so vielerley Fällen nach den Zeiten und Leuten im 
Beichtstuhl sich zu verhalten: Vorstellend etlich 100. Formuln in fünff Theilen, 
auf allerley Personen, Stände und Zeiten; im-
gleichen auf die meiste Tauff-Namen, und auf 
allerley Seelen- und Leibs-Kranckheiten, auch 
auf Criminal-Fälle gerichtet [...]. Nürnberg, 
Wolffgang Moritz Endter, 1686. 12:o. Engra-
ved front.,+ 192; 504; 197,+ (7) s. A few pages 
with old underlinings. Light stain in the lower 
margin of pp. 120-50 in part 2. Contemporary 
vellum. The boards are soiled, the spine has 
been cleaned. Signature of Ericus Klingius, 
dated 1691 on title leaf. From the library of bis-
hop Eric Waller (1732-1811), with its bookplate.
 2500:-

VD17 23:664717E. Third edition, first published in 1679. Ericus Joannis Klingius 
(1660-1729) var pastor i Nås, Äppelbo och Järna församlingar i Dalarna.

8 HEDNER, Olof Johan. Svensk kungadrapa av O. J. 
Hedner. Kyrkoherde. Göteborg, Wezäta, 1929. 8:o. (2),+ 
411,+ (1) s. Häftad, oskuren och ouppskuren. 250:-

Pekoral av fantastiska dimensioner. Förutom inled-
ningen “Vårt fosterland”, s. 1-30, ägnas Sveriges kungars 
historia 3000 numrerade fyraradiga strofer; inleds med 
Oden och avslutas med Gustav V. Olof Johan Hedner 
(1861-1930) var kyrkoherde i Millesvik.



9 HELLMAN, Lisa. Navigating the foreign 
quarters. Everyday life of the Swedish East In-
dia Company employees in Canton and Macao 
1730-1830. Diss. Stockholm, 2015. 8vo. (14),+ 
(2, blanks),+ 319 pp. Sewn as issued. (Doctoral 
Thesis in History at Stockholm University, Swe-
den.) 250:-

Särskilda kapitel kring Colin Campbell, Michael 
Grubb, Olof Lindahl och Anders Ljungstedt.

10 HUNNIUS, Aegidius. Articulus, sive locus de sacramentis veteris et novi testa-
menti, praecipuè de baptismo & coena domin, per quaestiones et responsiones ex 
immotis scripturae sacrae canonicae fundamentis solidissime pertractus: confuta-
tis econtrà pontificiorum & calvinistarum argumentis quae propè iuspiam in illo-
rum scriptis occurant. Frankfurt a. M., Ioannis Spiess, 1602. 8vo. 623 pp. Title page 
printed in red and black. Old margin notes and notes on the title page. Some small 
stains. Contemporary vellum with red sprinkled edges. From the library of bishop 
Eric Waller (1732-1811), with its bookplate. 2500:-

VD17 12:110497W. First published in 1590. Aegidius (Ägidius) Hunnius (1550-1603) 
was an orthodox lutheran theologian, professor in Marburg and Wittenberg, and a 
succesful anti-calvinist polemic author.



11 [Katarina I.] Beskrifning om hennes keyserliga majestäts Catharinae Alexiev-
nae cröning, som med största solennitet firades uti hifwid-staden Muscou, på den 
7:de dag i maji månad åhr 1724. Öwersatt 
på swenska, effter det ryska originalet, 
tryckt i Sanct Petersburg uti keyserliga se-
natens boktryckeri, den 5 sept. samma åhr. 
Stockholm, (Kungl. tryckeriet), 1725. 4:o. 
30 s. Enstaka småfläckar, bläckanteckning 
på titelbladet. Tagen ur band. 3000:-

Libris-Id:2433355 för variant tryckt av 
Björkman. Översatt till svenska av Ja-
cob Qwist. Den polska Marta Helena 
Skowronskas kröning till Katarina I av 
Ryssland. Hon blev därmed sin make Peter 
I:s medregent fram till hans död följande 
år. Hon blev sedan ensam regent, den för-
sta kvinnan på den ryska tronen, men dog 
redan 1727. Hon var i ett tidigare äktenskap 
gift med den svenska soldaten Johan Kruse. Skildringen av kröningen avslutas med 
en beskrivning av de ryska kejserliga regalierna.

12 [Katarina I.] Testament ihrer den 17. May 1727. zu Petersburg Todes verblichenen 
russischen Majestät Catharina Alexiejewna, &c. Hennes Maj:ts ryske käyserin-
nans Catharinae Alexiejewnae som then 
17. maji 1727. i Petersburg aflidit efterlem-
nade testamente. På swenska öfwersatt 
efter thet i käyserlige hof-tryckeriet i Wien 
utkomne exemplaret. Stockholm, Kongl. 
tryckeriet, 1727. 4:o. (20) s. Tryckt på skriv-
papper. Bläckpaginering i övre hörn och 
liten fläck på titelbladet. Tagen ur band.
 2000:-

Libris-Id:3292710. Finns i åtminstone två 
tryckvarianter. Katarina var gift med Peter 
den Store. Efter dennes död blev hon regent 
som Katarina I. I sitt testamente utsåg hon 
Peter den Stores sonson Peter (II) till tron-
arvinge istället för sina egna barn Anna 
och Elisabeth.



13 [Kvinnoföreningar 1800-tal.] Stadgar för Föreningen för gift qvinnas eganderätt. 
[=Rubrik.] Stockholm, Central-tryckeriet, 1886. Folio. (2) s. Naggade kanter. Samt: 
Stadgar för Stockholms qvinliga gymnastik-förening. [=Rubrik.] Stockholm, 
Central-tryckeriet, utan år. 4:o. (4) s. Med inbjudningsformulär. Samt: 
Cirkulär. [=Rubrik.] Cirkulär från den Svenska qvinnoföreningen angående nöd-
vändigheten av ett stärkt svenskt försvar. Daterad Stockholm december 1889 av 
Svenska qvinnoföreningens styrelse. Stockholm, Kongl. boktryckeriet, 1889. Folio. 
(2) s. Nagg i kanten. 1500:-

Föreningen för gift qvinnas eganderätt var när den grundades 1873 den första kvin-
nopolitiska föreningen i Sverige. Den grundades av Anna Hierta och Ellen Anck-
arswärd. Under 1880-talet verkade föreningen även för ökat valdeltagade för de 
kvinnor som var röstberättigade i kommunala val. 1896 uppgick den i Fredrika 
Bremerförbundet. ”Svenska qvinnoföreningen” är troligen detsamma som ”Svenska 
qvinnoföreningen för fosterlandets försvar”, som grundades 1884 för att verka för ”... 
en varm och offervillig fosterlandskärlek”. Den hade år 1890 4300 medlemmar.



14 KVIST GEVERTS, Karin. Ett främmande element i 
nationen. Svensk flyktingpolitik och de judiska flyk-
tingarna 1938-1944. Ak. avh. Uppsala, 2008. 8:o. xi,+ 
(blank),+ 324,+ (6) s. Häftad. (Studia Historica Upsali-
ensa 233. Uppsala University Holocaust and Genocide 
Studies Publications 2.) 200:-

With a summary in English: A foreign element within 
the nation. Swedish refugee policy and the jewish refu-
gees 1938-1944.

15 NILSSON, Sven (pres) || HOLST, Åke Ludvig (resp.). 
Collectanea zoologiae Scandinavicae. Diss. Lund, 
Berlingianis, 1817. 8:o. (2),+ 16 s. Häftad, ouppsprättad.
 950:-

Marklin 5. Dal, Sveriges zoologiska litteratur, s. 150. En 
av de första avhandlingar som den blivande professorn 
i naturalhistoria i Lund Sven Nilsson (1787-1883) pre-
siderade för, och som innehåller beskrivning av några 
tagghudingar från västkusten som han hittat under sin 
resa genom Norge 1816. 

16 NILSSON, Sven & PERSSON, Olle. 
Cappelens soppbok. Tegninger Bo 
Mossberg. Norsk utgave ved Gro Gul-
den. (Oslo), Cappelens forlag, 1986. 8:o. 
250 s. Illustrerat förlagsband. Blyerts-
notering på främre pärmens insida.
 450:-

Denna upplaga av den norska över-
sättningen av ”Svampar i naturen” fick 
skyndsamt dras in, då det visade sig att 
symbolerna som ska ange vilka svampar 
som är ätliga och vilka som är giftiga, 
blivit feltryckta.



17 OLDE, Emanuel M. Om de skandinaviska runornas omedelbara ursprung från 
det äldsta feniciska alfabetet. Inbjudningsskrift till den högtidlighet, hvarmed 
professoren i historia doctor Clas Theodor Odhner kommer att i embetet inställas. 
Lund, Kongliga Carolinska Universitetet, 1871. 4:o. (2),+ 24 s.+ litogr. plansch. Häf-
tad, med något nött omslag med handtextad titel. 350:-

Emanuel Olde (1802-85) var lärare och skrev ett antal läroböcker i språk, bl.a. ”Öf-
versigt af det iranska språkets formlära”, men blev så småningom professor i littera-
tur vid Lunds universitet.

18 REICHEL, Maik & SCHUBERTH, Inger 
(Eds.) Gustav Adolf, König von Schwe-
den. Die Kraft der Erinnerung 1632-2007. 
Richly illustrated. Dössel, Verlag Janos 
Stekovics, 2007. 4to. 271,+ (1) pp. Publ. 
boards, with dustwrapper. 600:-

Fin och innehållsrik utställningskatalog 
om Gustav II Adolf minnet, både i Sverige 
och i Tyskland. Katalogen gjordes till ut-
ställningen med samma namn i Museum 
Schloss Lützen september till december 
2007.



19 [Riddarordnar.] Kongl. Maj:ts förnyade nådige förordning, angående trenne 
riddare-orden. Gifwen Stockholm i ordens-capitlet then 25 nov. 1751. Stockholm, 
Kongl. tryckeriet hos Pet. Momma, (1751). 
Folio. (24) s,+ 6 grav. planscher. Titelbladet 
med grav. vinjett. Småfläckar. Fläckar på 
näst sista och sista sidan orsakade av för 
mycket svärta i den graverade locus sigilli-
vinjetten. Tagen ur band, lösskurna blad, 
vikta och monterade med papper i övre 
hälft. Sista sidan med spricka i ett veck. 
Namnteckning David Von Scheven, daterad 
Siggestad 1787, samt någon annan von Sche-
ven daterad 1798. 4500:-

Förordningen rör Serafimerorden, Svärdsor-
den och Nordstjärneorden, instiftade 1748. 
Planscherna av J. E. Rehn föreställer ordens-
dekorationer, en seraphimer-riddare och en 
ordenshärold i helfigur. David von Scheven (1770-1814) på Siggesta på Värmdö var 
1787 underlöjtnant vid Svea artilleriregemente. Han blev så småningom överstelöjt-
nant samt 1827 tullinspektör. Han deltog i kriget 1789-90 i Finland och 1813-14 i Tysk-
land och Norge.



20 [Riddarordnar.] Kongl. Wasa-ordens statuter gifne Stockholm, krönings-dagen, 
then 29 maji 1772. Stockholm, Henr. Fougt, 1772. Folio. (10) s.+ 2 grav. planscher. 
Titelsidan med grav. vinjett. Titelbladet och det följande bladet med kraftiga fläck-
ar. Tagen ur band, lösskurna blad, vikta och monterade med papper i övre hälft.
 4000:-

Plancherna tecknade och graverade av Pehr Floding. Vasaorden stiftades av Gustav 
III på sin kröningsdag och var avsedd att komplettera Svärds-, Serafimer- och Nord-
stjärneorden och belöna förtjänster inom de områden där dessa inte kunde komma 
ifråga.

21 [Riddarordnar.] Kongl. maj:ts förnyade nådiga förordning, angående fyra 
riddare-orden. Gifwen Stockholms slott i ordens-capitlet then 26 november 1798. 
Stockholm, Kongl. tryckeriet, 1799. Folio. 68 s.+ 6 grav. planscher. Titelsidan med 
grav. vinjett. Tagen ur band, lösskurna blad, vikta och monterade med papper i 
övre hälft. 2500:-

Förnyelse av Serafimerorden, Svärdsorden, Nordstjärneorden, alla instiftade 1748, 
och Vasaorden, instiftad 1772.



22 WEIBULL, Lauritz. Necrologium lundense. [=Rubrik.] Särtryck ur Historisk tid-
skrift för Skåneland IV. (Lund), 1913. 8:o. 259-292 s.+ 2 planscher. Svag fuktrand i 
nedre hörn. Häftad, med nött och klottrat pappersomlag. Dedikation till professor 
Johannes Steenstrup från förf. 150:-

Bra proveniens. Den danske professorn och medeltidshistorikern Johannes Steens-
trup (1844-1935) blev hedersdoktor i Lund år 1900 och var aktiv för ett närmare sam-
arbete mellan de nordiska universiteten. Lauritz Weibullsutgåva av Necrologium 
lundense utkom 1923.

23 WEIBULL, Lauritz. Om de skånska sockenprästernas rätt till dem anslagen fast 
egendom. Historisk utredning av Lauritz Weibull. Landskrona, Skånska Prester-
skapets ekonomiska sammanslutning, 1914 8:o. 25 s. Klammerhäftad, med nött 
tryckt omlsag. Ur kyrkoherde Justus Lindaus bibliotek, med hans namnteckning 
och med hans bläckanteckningar på titelbladets baksida, undertrykningar och 
noteringar med blyerts. Tillsammans med: 
LINDAU, Justus mfl. Till konungen. [=Rubrik.] Petition om att skånska prästerna 
ska få behålla sin rättigheter av år 1600 med recess år 1662, framfört på 176 skån-
ska kyrkoherdars vägnar. Landskrona, (1914). 8:o. (4) s. Tillsammans med: 
LINDAU, Justus & 117 andra undertecknande skånska kyrkoherdar. Till 1915 års 
Kyrkomöte. [=Rubrik.] Vädjan till kyrkomötet att medverka till att införa ett un-
dantag i 1910 års prästlönelagar för det skånska prästerskapet. Landskrona, Lands-
krona tryckeri, 1915. Folio. (4) s. Vikt. Tillsammans med: 



Tre handskrivna brev till Justus Lindau från kyrkoherdar i Skåne om inläggen, 
samtliga daterade under hösten 1915. 1500:-

Den nya prästlöneregleringen, 
som de skånska prästerna här 
protesterar emot, innebar att 
prästerna i hela riket fick en i 
pengar fixerad lön samt fri bo-
stad och ersättning för skjuts. 
De intäkter som prästgårdar-
nas fasta egendom gav skulle 
inte längre vara inkomster 
för prästerna utan överföras 
till en särksild kyrkofond för 
finansiering av lönerna. De 
skånska prästerna ansåg dock, 
med hjälp av Lauritz Weibull, 
att de hade mer rätt till denna 
fasta egendom än vad staten 
hade, bla genom fredstrakta-
ten i Köpenhamn år 1600 och 
Malmö recess 1662. Justus Lindau (1845-1922) var kyrkoherde i Billeberga församling 
och ordförande i föreningen Skånska Presterskapets Ekonomiska sammanslutning, 
vilka gav Weibull uppdraget att verkställa utredningen, och ledande i striden mot 
löneregleringen. De tre brevskrivarna har valt att inte ställa sig bakom Lindaus ap-
pell att kämpa, en av dem begär även utträde ur föreningen. Kyrkofonden kunde de 
inte stoppa, men en utredning som skulle ta hänsyn till penningvärdets fall tillsattes 
i alla fall.

24 WEIBULL, Lauritz. Studier i Lunds domkyrkas 
historia. Ett genmäle. Separat ur Kult och Konst 
1907. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1907. 8:o. 
(243)-262 s. Svart hkbd, med marmorerade pärmar, 
titeln i guld på frampärmen och med omslaget med-
bundet. 250:-

Detta är ett genmäle på Theodor Wåhlins gransk-
ning av Weibulls 1906 utgivna ”Studier i Lunds dom-
kyrkas historia”. Weibull påpekar lätt förvånad att 
Wåhlins granskning upptagit hela 19 stora oktavsidor. 
Theodor Wåhlin (1964-1948) var arkitekt verksam i 
Lund som domkyrkoarkitekt, och mycket av bråket 
handlar om synen på Zetterwalls restaurering.



25 ZETTERHOLM, Delmar  Olof. Atlamál. Studier i en eddadikts stil och meter. 
Stockholm, Hugo Gebers förlag/Köpenhamn, Levin & Munksgaard, 1934. 8:o. VI,+ 
(1),+ (blank),+ 122 s. Trevligt blått kbd. 350:-

(Nordiska texter och undersökningar utgivna i Uppsala av Bengt Hesselman. 2.)

26 ZETTERHOLM, Delmar Olof. Studier i en Snorre-text. Tors färd till utgård i Co-
dices Upsaliensis DG 11 4:o. och Regius Hafn. 2367 4:o. Stockholm, Hugo Gebers 
förlag/Köpenhamn, Ejnar Munksgaard, Köpenhamn, 1949. 8:o. 104 sidor. Trevligt 
blått kbd med stänkta snitt. 350:-

(Nordiska texter och undersökningar utgivna i Uppsala av Bengt Hesselman. 17.)


