
1 Aspelin. INDEBETOU, Govert. Slägterna Aspelin 
från Småland. Anteckningar af Govert Indebetou. 
Illustrerad. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1904. 
8:o. 41 s.+ 7 planscher. Liten fuktrand i nedre margi-
nal. Häftad och ouppskuren med omslag. Med dedi-
kation till ”syster Nanny” från utgivaren och - med 
senare stil - till Hans Gillingstam från utgivaren.
 350:-

Almqvist 164. Särtryck ur Personhistorisk tidskrift, 
årgång 4, 1903. Troligen har Govert Indebetou fått till-
baka skriften efter sin syster och då givit den vidare 
till Hans Gillingstam 

2 BERGLIND, A. Ueber die bedeutung der Gymnastik in medizinischner, hygie-
nischer und pädagogischer Beziehung. St. Peters-
burg, Jul. Stauff, 1869. 8:o. 28 s. Häftad, med tryckt 
omslag. Dedikation till Doktor Hafström från förf. 
Med bibliotekstämpel av både Wald. Hafström i 
Stockholm och ”Livmedikus J. Hafström” i Hel-
singborg samt bådas namnteckningar på omslaget.
 900:-

Anders Georg Berglind (1823-99?) var från Leksand. 
Han titulerar sig på titelbladet doktor i medicin, 
professor i gymnastik, riddare av St. Stanislaus-
orden och av Kungl. svenska Vasa-orden, officier 
av turkiska Medjidje-orden etc. Enligt Linnström 
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förestod han ett gymnastiskt institut i St. Peterburg och var professor i gymnstik hos 
kejserliga familjen. Han ska ha tagit avsked från sin tjänst i St. Petersburg 1863 och 
omväxlande vistats där och i Sverige, men från 1880 bosatt i Stockholm och bedrivit 
massageverksamhet.

3 ERSLEV, Kristian. Danmarks historie 
under dronning Margarethe og Erik 
af Pommern. 1-2. Köpenhamn, Jacob 
Erslevs forlag, 1882-1901. 8:o. (4),+ 
504,+ (3); (4),+ 488,+ (2). lagerfläckar 
i första delen. Senare bruna halvma-
rokängband med blindpressade ryg-
gar och upphöjda bind, marmorerade 
pärmpapper och röda snitt (G. Hed-
berg). Två volymer, första bandet med 
liten skada på övre kapitäl. Ur Hans 
Gilingstams bibliotek, med bläckan-
teckning att han köpt dem efter Da-
niel Almqvist 1951. Äldre exlibris och 
namnteckning. 800:-

Setterwall 364 resp. 611. Del 1: Dronning Margarethe of Kalmaruniones grundlæg-
gelse. Del 2: Erik af Pommern, hans kamp for Sønderjylland og Kalmarunionens 
opløsning.

4 FRIEDLÄNDER, Ina. De medeltida svensk-ryska 
fredstraktaterna 1323-1513. En diplomatarisk under-
sökning. Särtryck ur Historisk tidskrift 1946. Stock-
holm, 1946. 8:o. 97-138 s. Häftad och ouppsprättad, 
med tryckt omslag. Dedikation till Hans Gilling-
stam. 150:-

5 FRIEDLÄNDER, Ina. Skånebrevsförteckning-
arna. Särtryck ur Riksarkivets meddelanden 1958. 
Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1961. 8:o. 61-100 s. 
Häftad, med tryckt omslag. Dedikation till Hans Gil-
lingstam. 150:-



6 (FRIES, Elias M.) Läsning för allmogen 
i Kronobergs län i ämnen, som röra landthus-
hållningen. Utgifwen genom länets hushålls-
sällskaps försorg. 1-3. Lund, Berlingska bok-
tryckeriet, 1821. 8:o. 64,+ 54 s. Häftad, i samtida 
marmorerat pappersomslag, blekt rygg. 2000:-

Krok s. 220, nr 5-6. Hebbe 1396 resp. 1566. Inne-
håller tre texter av Elias M. Fries: Nr 1: ”Om od-
lingen af Foderväxter”, s. 1-21, Nr 2: ”Om skad-
liga wäxter, samt deras utrotande i Kronobergs 
län”, s. 23-64, samt med nytt titelblad Nr 3: ”Om 
brand, rost m.fl. wäxternas sjukdomar”, s. 1-54.

7 HAGELIN, Ove & COLTHAM, Deborah. Odontologia. Rare and Important 
Books in the History of Dentistry, An illustrated and annotated catalogue. Stock-
holm, Swedish Dental Society, 2015. 8vo. 207,+ (1) pp. Publ. boards. 400:-

A fine and informative catalogue of a selection of old and valuable books from the 
library of the Swedish Dental Society, today a part of Hagströmerbiblioteket. 



8 HELLEBERG, Carl Gustaf. Beskrifning öfver Nord-Amerikanska fristaternas 
indianer samt deras krig, religionsbruk, karaktär och barnauppfostran m. m. 
samt en afhandling för att bevisa det Amerikanska indianderne äro efterkom-
mande af de förlorade Israels stammar, 
och derjemte en skildring af den märkvär-
diga underjordiska Mammuth-grottan i 
Kentucky och de utomordentliga grässlät-
terne och deras brand, samt olika sätt at 
fånga bufflar m.m., dels författadt och dels 
från engelskan öfversatt. Göteborg, N. J. 
Gumperts & comp, 1848. 8:o. (4),+ 128 s. 
Lagerfläckig. Häftad, med spår av omslag.
 2500:-

Larson, ”Swedish commentators on Ame-
rica”, 273. ”Partly a translation, partly 
original”. Carl Gustaf Helleberg (1811-?) 
var Kommissions-lantmätare i Örebro län, 
men vistades en period i Nordamerika. 
Inte mycket verkar vara känt om honom. Han hävdar i företalet att han ”exami-
nerat flera hundrade indiander, jemte deras vapen m.m. och en haft någon möda 
osard att på stället utforska sanningen.” Tidig svensk skildring av indianer ”Nord-
Americanske Indianerna hafva en röd kopparfärgad hud med många nyancer.”

9 HILLEBRECHT, Frauke. Skandinavien - die Hei-
mat der Goten? Der Götizismus ald Gerüst eines 
nordisch-schwedischen Identitätsbewusstsein. Ber-
lin, Humboldt-Universität, 1997. 8vo. (4),+ 30,+ (2) s. 
Klammerhäftad. (Arbeitespapiere ”Gemeinschaften” 
Band 7.) 150:-

10 (HUMBLA, Eric.) I.N.J. Schema religionum per orbem universum. In quo variae 
sectae, ortus earum ac indoles, dogmata etjam charecteristica, nec non scripta 
symbolica & errorum fontes; loca item, ubi hodie vigent, per tabulas ad oculum 
repraesentantur, in memoriae ac studii theologiae polemicae subsidium, ex proba-
tissimis auctoribus collectum, & in usum studiosae juventutis cum adprobatione 
superiorum editum. Strängnäs, Laur. arv. Collin, 1754. 4:o. (16) s. Fläckig, och med 
mindre fuktrand. Häftad, med samtida marmorerad ryggpappersremsa. Ur biskop 
Erik Wallers bibliotek, med dess exlibris. 1500:-



Första upplagan. En andra trycktes året därpå, likaledes i Stängnäs. Fascinerande 
förteckning i systematisk tabellform över världens religioner, dvs islam, judendom, 
kristendom och ”naturreligioner”, samt alla kristna irrläror och kätterier genom 
tiderna, liksom olika former av ateism. Eric Humbla (1697-1766) var kontraktsprost i 
Överselö i Södermaland.

11 KJELLMAN, Frans. R. Ueber die Algenvegetation des Murmanschen Meeres an 
der Westküste von Nowaja Semlja und Wajgatsch, von F. R. jellman. Mit einer Ta-
fel. (Mitgetheilt der Königl. Gesellschaft des 
Wissenschaften zu Upsala am 7 April 1877.) 
Uppsala, Ed. Berling, 1877. 4:o. (2),+ 85,+ (1) 
s.+ plansch. Häftad, med nött och lite trasigt 
tryckt omslag. Dedikation till Sven Lovén 
från förf. Med överstruken stämpel från 
”Riksmuseets botaniska avdelning.” 450:-

Hulth 450. Bra proveniens. Frans Reinhold 
Kjellman (1846-1907) deltog som botaniker 
i A. E. Nordenskiölds expedition til Novaya 
Zemlya 1875 med skeppet ”Pröven”. Sven Lo-
vén (1809-95) var äldre zoolog och hade rest 
till Spetsbergen redan 1837. 



12 LINDBERG, Bo. Humanism och veten-
skap. Den klassiska filologin i Sverige från 
1800-talets början till andra världskriget. 
Stockholm, Almqvist & wiksell, 1987. 8:o. 
370 s.+ planscher. Förlagets pappband med 
något nött skyddsomslag. (Lychnos-bibliote-
ket 37.) 400:-

13 NORBERG, Arvid. Den kyrkliga väckelsen i Skara stift under förra hälften av 
1800-talet. Stiftshistoriska forskningar. (1)-2. Stockholm, Svenska kyrkans diako-
nistyrelses bokförlag, 1939-44. 8:o. 444; 456 s. Häftade och oskurna. Två volymer, 
lätta stänk på ryggarna. Med dedikation 
till friherrinnan Sigrid Hierta i båda voly-
merna. 450:-

Fin proveniens. Sigrid Hierta, född Rud-
beck, (1873-1955) var gift med boksamlaren 
Per Hierta på Främmestad som gått bort 
1924. Prosten i Skultorp Arvid Norberg gav 
1955 ut en biografi över Per Hiertas farbror 
Fredrik P. Hierta (1815-89), som hade köpt 
Främmestad 1845, ”Hierta på Främmestad. 
Kring en hundraårig brevsamling.”

14 NORBERG, Arvid. Frikyrklighetens upp-
komst med särskild hänsyn till Skara stift. 
Stockholm, Svenska kyrkans diakonistyrel-
ses bokförlag, 1953. 8:o. 248 s. Häftad och 
oskuren, stänk på ryggen. Med dedikation 
till friherrinnan Sigrid Hierta. 300:-

Fin proveniens. Sigrid Hierta, född Rudbeck, 
(1873-1955) var gift med boksamlaren Per 
Hierta på Främmestad som gått bort 1924. 
Prosten i Skultorp Arvid Norberg gav 1955 ut 
en biografi över Per Hiertas farbror Fredrik 
P. Hierta (1815-89), som hade köpt Främmes-
tad 1845, ”Hierta på Främmestad. Kring en 
hundraårig brevsamling.”



15 NORDENSKIÖLD, Adolf Erik. Vegas färd kring Asien och Europa. Jemte en his-
torisk återblick på föregående resor längs gamla verldens nordkust af A. E. Nord-
enskiöld. Illustrerad. 1-2. Stockholm, F. & G. Beijers förlag, 1880-81. 8:o. XV,+ (1),+ 
510 s.+ 3 porträtt,+ 8 utvikbara litogr. kartor; IX,+ (1),+ 486,+ (1) s,+ 2 porträtt,+ 2 
utvikbara litogr. kartor. Titelbladen tryckta med rött och svart. En karta med liten 
reva. Rikt illustrerad med trägravyrer i texten. Förlagets röda dekorerade skinn-
ryggsband med röda dekorerade klotpärmar. Två volymer, andra delen saknar 
försättsbladet, liten skrapning på första delens främre fals och svag blekning på 
bakpärmen. 1800:-

Ovanligt fint exemplar av denna klassiker. 

16 NORMANN-LUNDBERG, C. G. Bidrag till 
frågan om äganderätten till prestgårdarne 
under medeltiden. Ak. avh. Luleå, 1915. 8:o. 
(4),+ 96 s. Häftad, med tryckt omslag. Dedi-
kation till H. Svenonius. 300:-

Setterwall 4997. Avhandlingen ventilerades i 
Uppsala. 



17 OLRIK, Axel (utg). Danske oldkvad i Sakses 
historie, gengivne af Axel Olrik. Andet oplag. 
Köpenhamn, Schønbergske Forlag, 1918. 8:o. 32 s. 
Titelbladet lätt lagerfläckar. Klammerhäftad och 
oskuren. (Selskabet for historiske kildeskrifters 
översættelse.) 200:-

Den första upplagan utkom 1897. Innehåller Bjarke-
mal, Ingjaldskvadet, Hagbar og Signe, Hildebrands 
dødskvad. 

18 PETREJUS, Petrus. Regni Muschovitici sciographia. Thet är: Een wijs och egen-
teligh beskriffning om Rydzland, med thes många och stora furstendömers, pro-
vinciers, befestningars, städers, siögars och elfwers tilstånd, rum och lägenheet: 
Såsom och the Muskowiterske storfursters härkomst, regemente, macht och myn-
digheet, medh theras gudztienst och ceremonier, stadgar och åthäfwor, både uthi 
andeliga och politiske saker, Uthi sex böker korteligen författat, beskrifwin och 
sammandragin, af Petro Petreio Vbsaliensi. Stockholm, Ignatium Meurer, 1615. 
4:o. (12),+ 57, 56-111,+ (blank),+ 
(2),+ 274,+ (2),+ 36,+ (2),+ 15,+ 
(blank),+ (2),+ 33,+ (blank),+ 
(2),+ 50 s. Titel tryckt inom 
träsnittsram. Liten lagning på 
huvudtitelbladet, genomgående 
med småfläckar och enstaka 
bläckplumpar, sista delen med 
tilltagande fuktfläck. Enstaka 
samtida marginalanteckningar 
med bläck. Hårt nött hfrbd 
från 1700-talet. Med Jonas 
Hoffströms namnteckning på 
titelbladet och en överstruken 
samt delvis överklistrad namn-
teckning på främre pärmens 
insida samt spår av sigill. Ur 
Ericsbergs bibliotek, med Carl 
Jedvard Bondes exlibris. 8500:-

Collijn sp. 700-1. Warmholtz 3431. Carlander III, 564ff. Två hyllningsdikter på latin 
till Petrejus av Daniel Hjort resp. Jonas Columbus. Första upplagan av Petrejus 
stora verk om Ryssland. En tysk översättning utkom i Leipzig 1620. Petrus Petrejus 
eller Per Persson (ca. 1570- ca. 1622) anställdes vid Hertig Karls kansli omkring 1595 
och skickades både av regeringen och på uppdrag av den svenske överbefälhavaren 



i Ryssland, Jacob de la Gardie, till Ryssland i diplomatiska missioner, bl.a. 1607-09 
och 1611, och hade således gedigna egna erfarenheter av det ryska riket. Han var 
bl.a. ögonvittne till stora oredan i Moskva 1608, vilket han skildrade i ”Een wiss och 
sannfärdigh berättelse ...”, 1608. Båda verken är dock till stor del kompilationer från 
äldre arbeten. Han skrev även en svensk krönika, tryckt första gången 1611, men om 
honom själv är inte mycket känt.

19 QUENNERSTEDT, Axel. I Torneå 
och Umeå 1808-1809. Verklighets-
skildringar från finska krigets sista 
skede i svenska bygder. 1-2. Lund, C. 
W. K. Gleerup, 1901-03. 8:o. XIV,+ 210; 
(4),+ VII,+ (blank),+ 376 s. Brungrönt 
halvmarokängband, blekt guldorne-
rad rygg med upphöjda bind, marmo-
rerade pärmpapper, främre pärmen 
med Gustaf Elgenstierna förgyllda 
pärmstämpel, marmorerade snitt 
och samtliga litograferade omslagen 
medbundna (Carl Lund bokbinderi). 
Ur Gusta Elgenstiernas bibloitek, med 
hans pärmexlibris och ur Arne Lind-
grens, med hans exlibris. 1200:-

20 Sparwenfeld. SCHRÖDER, Johan Henrik (pres.) Itinera et labores Johannis 
Gabr. Sparfvenfeldii celeb. antiquitat. 
gothicar. investigatoris ex autographis 
illustrata. 1-3. Diss. Uppsala, Regiae 
Academicae typographi, (1831). 4:o. (2),+ 
8; (4),+ 9-16; (2),+ 17-24 s. Häftade. Stora 
marginaler. 2000:-

Marklin II, s. 115. Respondenter är Sven 
Niklas Bergstedt, Johan Albert Dahlström 
resp. Andreas Milenius. Med översätt-
ningar av brev båda till och från Spar-
venfelt på hans resor i väster och öster 
på jakt efter dokument som kunde belysa 
den äldre svenska historien.



21 Sparwenfeld. WALLIN, Georg. Parenta-
lia in obitum s. r. maj:tis Suethias mag-
nae fidei viri, et a ceremoniis legatorum 
publicis supremi, illustris ac generosis-
simi domini dn. Johannis Gabrielis 
Sparwenfeldii ... in auditorio Gustaviano 
majori die VI. decembris, a:o. mclc-
cxxvii. Solenniter celebrata a Georgio 
Wallin, fil. Stockholm, Wernerianis, 
1730. 4:o. (8),+ 79,+ (1) s. Sista bladet med 
träsnitt. Blad A2-A3 något skurna och 
med fläckar, i övrigt enstaka småfläckar. 
Tagen ur band, sista arket löst. 1200:-

Begravningstal över Johan Gabriel Sparwenfeld (1655-1727) med redogörelse över 
hans resor i Europa, Ryssland och Nordafrika. Talet är extra storslaget då Georg 
Wallin d.y. (1686-1760) vid sidan av präst även var bibliotekarie i Uppsala universi-
tetsbibliotek, dit Sparwenfeld skänkt stora delar av sin bokskatter.

22 Stenbock. (AMTHOR, Christoph Heinrich.) Aufgedeckte Schande der unsin-
nigen Schwedischen Proceduren, so sie gröstentheils aus ihren Zeugnüssen, und 
gefundenen Original-Documenten sich ergibt: Beydes ihrer im vorigen Jahr zu 
Stralsund gedruckten, also rubricirten Unrechtfertigkeit des an Seiten des könig-
lich-Dänischen Hofes gebrauchten Verfahrens &c. &c. &c. und auch denen noch 
im verwichenen Februario des jetzt-lauffenden 1715ten Jahres, wieder alle mensch-
liche Vernunfft und Erbahrkeit daselbst unternommenen vemeyntlichen Repres-
salien, auf allergnädigstem Befehl, entgegen gesetzet und dem Urtheil aller hoher 
Potentaten, und Ehrliebender Völcker übergeben. Köpenhamn, 1715. 4:o. (2),+ 160 
s. Senare svart pappband, spår av omslag på första och sista sidan. 2500:-



VD18 12831298. Bibl. danica III sp. 297. Warmholtz 5814. Finns i två varianter, en 
med 222 sidor och en med 160. Danskt försvar av hållandet av Magnus Stenbock i 
dansk fångenskap. Den svenska uppfattningen var att Danmark inte hade någon 
rätt att hålla Magnus Stenbock fängslad efter kapitulationen vid Tönningen i maj 
1713. Amthor rycker dock ut till försvar för det danska agerandet. Stenbock dog i 
dansk fångenskap 1717. Christoph Heinrich Amthor (1677-1721) var professor i Kiel 
samt danskt justitieråd, och skrev i denna fråga ett antal mot Sverige riktade skrif-
ter; ”smädande”, ”owettiga” är Warmholtz stående omdöme om dem. De finns i 
flera varianter.

23 WENDELIN, Marcus Friedrich. Contemplationum physicarum sectio 1-2. Han-
nover, Typis Wechelianis, 1625-26. 8vo. (72),+ 752; (40),+ 454 pp. Title leaf reinfor-
ced and with well repaired tear. Small hole in leaf a3. Leaves a5-a8 with reinforced 
outer margins. Light foxing and 
minor stains. Worn contempora-
ry vellum, blue edges. From the 
library of bishop Eric Waller, with 
its bookplate. 7500:-

VD17 1:089765N resp. 7:692646N 
(1 copy). The second part’s title in 
the more uncommon state with the 
”C” in ”Cosmologia” over the ”t” 
in ”Methodicis” and not over the 
”h”. The rare first editions of part 
1 and 2 of Wendelin’s survey of the 
physical world. A third part ”De 
Corporibus Coelestibus, Continens 
Uranologiam & Astrologiam” was 
published in 1628. A new edition 
was published in Cambridge in 
1648. Part 1: Quae physiologia generalis, de principijs & affectionibus corporis na-
turalis: Non tantum praeceptis methodicis et perspicuis explicata. Part 2: Quae cos-
mologia, methodicis praeserptis comprehenda. M. F. Wendelin (1584-1652) German 
schoolman, classical scholar, and theologian of the reformed religion. He was born 
in Heidelberg and studied there. He studied philosophy and theology with David 
Pareus and became the tutor of several royal students, and finally rector of the gym-
nasium in Zerbst.



24 WIKTORSSON, Per-Axel. Frälsejord 
eller bondejord – kampen om Lidö 
i gammal tid. Uppsala, Almqvist & 
Wiksell, 1991. 8:o. (6),+ 95 s. Häftad. 
(Norrtäljes kulturnämnds skriftserie 
nr. 21.) Dedikation till Hans Gilling-
stam. 250:-


