
1 ANNE DE GRAVILLE || BÖRTZELL, Algernon de (Ed.) Cest le beau rommant 
des deulx amans Palamon et Arcita et de la belle 
et saige Emylia. Translate de viel langaige et prose 
en nouueau et rime par ma’damoiselle Anne de 
Grauille la Malet dame du Boys Maslesherbes de 
commandement de la Royne. Copié et publié par 
Algernon de Börtzell. Stockholm, P. A. Norstedt & 
söner, 1892. 8vo. IV,+ (2),+ 119 pp.+ 5 double page 
lith. facsimiles. Publ. vellum, with title in red on 
spine and front boards, top edge red. Printed in 92 
numbered copies, off which this is nr. 34. 950:-

First printing of the 16th-century poetic work of Anne 
de Graville (c. 1490-1540). It is a french version (1521) 
of the epic poem Teseida (1340-41) by Giovanni Boc-
cacio. Anne de Graville was the only female author 
and translator at the court of Francis I.

2 ASSARSSON-RIZZI, Kerstin (utg.) Hans Järta 
och Bror Emil Hildebrand. Brevväxling åren 
1834-1847. Utgiven genom Kerstin Assarsson-Riz-
zi. Stockholm, Kungl. samfundet för utgivande av 
handskrifter rörande Skandinaviens historia, 2017. 
8:o. 728,+ (6) s.+ planscher. Okbd med skyddsom-
slag. (Handlingar del 39.) 250:-
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3 BAYE, Le Baron J. de. Les bijoux gothiques de Kertch. 
Extrait de la Revue archéologique. Paris, Ernest Leroux, 
1888. 8vo. (4),+ 10 pp. Illustrated. Sewn as issued, with 
printed wrapper. Owner’s signature of Tegnér in pencil 
on front wrapper. 200:-

Om några ”gotiska” fibulor från Kertch på Krim.

4 CAESAR, Gaius Julius. G. Iuli Caesaris commen-
tarii rerum in Gallia gestarum VII. A Hirti com-
mentraious VIII. Edited by T. Rice Holmes. Oxford, 
At the Clarendon Press, 1914. 8vo. lxxvi,+ 462,+ (2) 
pp.+ large folding map,+ 9 maps and 3 plates. The 
large map with tears. Publ. cloth. From the library 
of Anders Ollfors, with his bookplate and signature.
 500:-

5 CEDERSTRÖM, A. (utg.) Musikaliskt allehanda. 1823 (nr 1-52) - 1824 (nr. 1-26). 
Stockholm, C. Müller, 1823-24. 4:o. 104; 104 s. med litogr. nottryck med vinjetter 
och illustrationer; (2) s.+ 104 s. med litogr. nottryck,+ litogr. plansch. (Blandad 
paginering i första och andra halvåret). De två tryckta sidorna i 1824 är tryckta 
av Carl Deleen. Med vinjetter och illustrationer endast i första årgången. Samtida 
uniforma skinnryggsband, svartpräglade ryggar med upphöjda bind, marmore-
rade pärmpapper. Två volymer, 1824 med litograferade omslag medbundna. 
 8000:-



Lundstedt II, 60. Med det ytterst sällsynta första halvåret 1824, som inte omnämns 
av Lundstedt (ej heller i Libris) och som överhuvudtaget inte verkar vara känt ti-
digare. ”Musikaliskt allehanda” utgavs av stallmästaren Anders Cederström (1778-
1832) och innehåller en blandning av sång- och pianostycken, av Mozart, C. M. von 
Weber, Glück, Kraus m.fl, men även ”insända” bidrag. Andra årgången inleds med 
en tvåsidig biografi över J. W. Hæssler och ett litograferat porträtt av denne. Denna 
årgång innehåller flera verk av Hæssler och flera av Kraus men även av Spohr, Ros-
sini m.fl, liksom även här ”insända” bidrag. Litografen Carl Müller försökte sig i 
början av 1820-talet på en rad nya musiktidskrifter. Denna kom först, 1824 utkom 
”Amphion” och mellan 1825 till 1826 “Orpheus”.

6 CRONHAMN, Johan Peter. Kongl. 
Musikaliska akademien åren 1771-
1871. Historiska anteckningar af J. P. 
Cronhamn. Stockholm, P. A. Norstedt 
& söner, 1871. 8:o. (7),+ (blank),+ 79,+ 
(blank),+ 15 s.+ plansch,+ 2 planscher 
med inklistrade fotografier. Häftad, 
oskuren och ouppsprättad, med tryckt 
omslag. 2000:-

De två inklistrade fotografierna förestäl-
ler Gustav III, efter Flodings porträtt, 
och Oscar Fredrik, efter originalfoto av 
Eurenius & Qvist, och är fotograferade 
av Carl Jacob Malmberg. Planschern 
avbildar akademiens jettoner.

7 Edda Sämund den vises. Skaldeverk af forn-
nordiska myt- och hjältesånger om de götiska 
eller germaniska folkens gamla gudatro, 
sagominnen och vandringar. Öfversättning 
från isländskan af Fredrik Sander. Med bil-
der af nordiska konstnärer. Stockholm, P. 
A. Norstedt & söner, 1893. Folio. (6),+ 348,+ 
(2),+ 349-471,+ (1) s. Texten tryckt inom grönt, 
svart och rött ramtryck, med illustrationerna 
inlagda i dekoren. Senare halvlinneband, ryg-
gen med guldornerad grön titeletikett, fram-
pärmen med titel i guld. Troligen ett senare 
förlagsband. 1500:-



Fiske s. 113 för den vanliga varianten. Detta är den ovanliga stora varianten av San-
ders eddaöversättning! Den vanliga utgåvan är i normal stor oktav. Men en litet del 
av upplagan såldes med mycket stora bevarade marginaler, ibland även inbunden i 
det rikt dekorerade röda originalklotbandet fast även det då i stort format!

Nils Fredrik Sander (1828-1900) var för-
fattare, historiker, museiman m.m. Un-
der senare delen av sitt liv ägnade han 
sitt största intresse den fornnordiska 
kulturen och publicerade sig flitigt i 
ämnet, inte bara på svenska, utan även 
på franska och tyska. Hans något fan-
tasifulla alster bemöttes emellertid från 
sakkunnigt håll med stor skepsis. Lite 
elakt har framhållits att den främsta 
förtjänsten med denna hans utgåva av 
Sämund den vises Edda är illustratio-
nerna av tjugofem samtida konstnärer, 
bland vilka återfinns Carl Larsson, 
Julius Kronberg, Jenny Nyström, Malm-
ström m.fl.

8 GOURILEFF, L. Chanson Russe [russian]. Variée pour le piano-forte et dédiée a 
mademoiselle Sophie Charitonowna de Tschebotareff par L: Gourilew. Moscow, H: 
Reinsdorp, (c.1790?). Oblong 4to. Engr. title,+ 2-7 engr pp. Platenumber 308. Sewn 
in later marbled wrapper. 9000:-

Not in RISM, not in Eitner, not in Fétis. The publishing firm H. Reinsdorp (Rejns-
dorp) started in 1787 and joined with Kaestner around 1800.



9 [Gustav III.] FOUGT, Johan. På hans 
kongl. maj:ts, den stormägtigste 
konung Gustafs, Sveriges, Göthes, 
och Wändes konungs, etc., etc. höga 
krönings-dag, den 29 maji år 1772, 
Nora socknemäns, och Ångermanland, 
underdånigste glädie-rop, förestäldt, 
af deras kyrckoherde, Johan Fougt. 
Stockholm, Henr. Fougt, 1772. 4:o. 7 s. 
Tagen ur band, vikt. 1200:-

Johan Fougt (1721-98) var prost i Nora 
och kunglig hovpredikant, samt yngre 
bror till boktryckaren Henric Fougt. 
Han skrev även en pietistiskt präglad 
katekesutläggning. 

10 [Gustav III.] ROSÉN VON ROSEN-
STEIN, Nils. Tå then wanliga hyllnings 
eden för hans kongl. höghe: Swea rikes 
utkorade arf-furste aflades af then wid 
academien i Upsala studerande ung-
domen, hölts thetta tal, uti den Caroli-
niska academien then 6 Nov. 1747. Af nu 
warande academiens rector Nils Rosén. 
Uppsala, Kiesewetters boklåda, (1747). 
8:o. (16) s. Tagen ur band. Med ägarstäm-
pel H. Stricker. 1100:-

Nils Rosén (1706-73), adlad von Rosen-
stein 1756, studerade i Lund för Stobæus 
och blev professor i naturalhistoria i Upp-
sala 1740. Som en av Sveriges duktigaste 
läkare tog han även framgångsrikt hand 
om den nyfödde kronprinsens sjukdom, 
och 1769 ympade han även alla kunga-
familjens barn mot smittkoppor. Det gav 
honom en nationalbelöning på 100 000 
daler.



11 [Gustav III.] TÖRNQVIST, Erland. Aldra underdånigaste lyckönsknings och 
fägneqwäde yttrat vid hans kongl. maj:ts wår nuregerande allernådigste her-
res, den stormägtigste konungen, konung Gustaf den III:djes samt hennes kongl. 
maj:ts, Sophiae Magdalenae, wår allernådigste drottnings höga krönings dag, 
den 29 maji anno 1772. Uti alldra djupaste, och underdånigaste wördnad är detta 
componerat; af en wid namn Erland 
Törnqvist, utan händer och armar, som 
skrifwit med pennan hållaudes [sic.] i 
mnnnen [sic.]. Stockholm, Wennberg 
och Nordström, 1772. 4:o. (4) s. Fläckig, 
titelbladet med papperslagning med 
bokstavsförlust i impressum, äldre 
bläckpaginering i övre hörn. Tagen ur 
band. 1500:-

Den från födseln arm- och handlöse 
Erland Törnqvist skrev ett stort antal 
hyllningsdikter, både till Gustav III och 
till prins Carl. Han håller förstås pennan 
i munnen! I en annan av dessa beskriver 
han sin belägenhet så här: ”Erland Törn-
qvist, som skrifwer med pennan i munnen, aldenstund han til: sin timmeliga olycka, 
är worden född utan händer och armar; kan ändock med lika färdighet skrifwa 
liksom en annan med handen, hwaraf man nogsamt skönja kan, försynens allwisa 
styrelse, som altid i den ena delen upfyller hwad som fattas: i en annan.”

12 [Gustav IV Adolf.] MÜNZESHEIM, Carl Wilhem von. Vaterlandslied gesungen 
bey der Ankunft ihro koeniglichen Ma-
jestaeten von Schweden. Carlsruhe, den 
20. Sept. 1803. (Karlsruhe), Macklots Hof-
buchdruckerey, (1803). 4:o. (3) s. Tryckt 
inom ram. Tagen ur band. 750:-

Carl Wilhem von Münzesheim skrev 
denna hyllningsdikt i anledning av Gustav 
IV Adolfs och drottning Fredrika Dorothea 
Wilhelminas besök hos svärföräldrarna i 
Karlruhe 1803, under deras resa till Baden 
1803-04. 



13 [Göta kanal.] Karta öfver Segelleden från Stock-
holm kanalvägen till Götheborg, jemte fyrtifyra 
utsigter. Ny upplaga. Stockholm, P. A. Huldberg, 
Bazaren å Norrbro, (ca. 1840). Tvär 8:o. Leporel-
lovikt litograferad kolorerad karta med trägravyrer 
(23,5x 234 cm.). En liten fläck på första bilden. Brun 
originalklotrygg med gula litograferade pappär-
mar. 1600:-

Fint exemplar av denna klassiska karta över Göta 
kanal med 40 trägravyrer i marginalen visande alla 
städer och platser som återfinns längs vägen. Den 
startar med två panoramabilder över Stockholm 
och avslutas med dito från Göteborg. Till kartan 
utgavs även en separat beskrivning på svenska, eng-
elska, franska och tyska.

14 HAGBERG, Johnny (red.) Biskopen och törntaggen. 
Skara, 2004. 8vo. 335 s. Rikt illustrerad. Förlagspapp-
band. (Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie: nr 
15.) 150:-

Innehåller ett stort antal essayer kring skarabiskopen 
Brynolf Algotsson, verksam på 1300-talet, bl.a. Inge-
mar Milveden ”Biskopen och Törntaggshystorian”, 
Bengt Wahlström ”Studentliv i medeltidens Paris”, 
Alf Härdelin ”Törnekronefesten i Skara - liturgi och 
spiritualitet”.



15 HAGBERG, Johnny (red.) Hielp Maria. En bok om 
biskop Brynolf Gerlaksson. Skara, 2005. 8vo. 288 s. 
Rikt illustrerad. Förlagspappband. (Skara stiftshisto-
riska sällskaps skriftserie: nr 21.) 150:-

Stort antal essayer kring biskop Brynolf och skarastif-
tet, bl.a. Wolfgang Undorf ”Brynolf Gerlaksson och 
Breviarium Scarense”, Per-Axel Wiktorsson ”Skri-
varna under Skarastiftets andra storhetstid”, Fredrik 
Öberg ”Brynolf Gerlaksson och Vita brynolphi -ett 
stycke svensk och europeisk bokhistoria”. Brynolf Ger-
laksson dog 1505.

16 JUVENALIS, Decimus Junius & PERSIUS FLACCUS, Aulus. D. Junii Juvenalis 
Aquinatis satirae XVI. ad optimorum exemplarium fidem recensitae varietete 
lectionum perpetuoque commentario illustratae et indice uberrimo instructae a 
Ge. Alex. Ruperti. Quibus adjectae 
sunt, A. Persii Flacci satirae ex re-
censione et cum notis G. L. Koenig. 
1-2. Glasgow, Andreas et Johannes 
M. Duncan, 1825. 8vo. Engr. front,+ 
engr extra title,+ viii, xiii-clx,+ 419; 
733,+ (3) pp. Minor spotting. Contem-
porary full calf, richly git spines with 
blue and red labels and raised bands, 
boards with gilt border and marbled 
edges. The spines has wrongly ”1835” 
in lower compartments. From the 
library of Anders Ollfors, with his 
bookplate. Fine copy. 4000:-

A reprint of the Priestley edition of 
Ruperti’s Juvenalis and Koenig’s Per-
sius, the engraved title with imprint 
”London, sumtibus Priestleii 1824”. 
The pag. ix-xii in the preface to part 
one seems not to be missing. The edi-
tion of George Alexander Ruperti (1758-1839) was first published in 1801, without 
Persius and with more and more comments added in new editions. George Ludvig 
König (1776-1849) published his edition of Persius in 1803.



17 (KLEMMING, G. E. Utg.) Latinska sånger fordom använda i svenska kyrkor, 
kloster och skolor. Hymni, sequentiæ et piæ cantiones in regno Sueciæ olim 
usitatæ. (1-4). Stockholm, P. A. Norstedt & filii, 1885-87. 12:o. (6),+ VIII,+ 38,38a-
b,39-178,+ (4); (5),+ (blank),+ 70,70a-b,71-192,+ (2); (6),+ 182,+ (2); (4),+ 124,+ (3) s. 
Ljusbruna skinnband, rikt guldornerade ryggar med upphöjda bind och röda ti-
teletiketter, pärmarna med fögyllda bårder, röda snitt och med främre omslagen 
medbundna (troligen G. Hedberg). Ur Anders Ollfors bibliotek, med hans exlibris. 
Fin svit. Tilläggsblad till tredje delen saknas. 8000:-

Bibliographia Klemmingiana s. 34-36. Omslagen med titeln: ”Latinska sånger for-
dom använda i svenska kyrkor, kloster och skolor” och sista delen: ”Latinska sånger 
från Sveriges medeltid”. Deltitlarna är: Del 1: Sancti Sueciæ. 2: Piae cantiones. S. 
Trinitas. Iesus Christus. S. Spiritus. S. Maria. Collectionum nostri aevi supplement-
um e fontibus sveticis depromtum. 3: Piae cantiones. In regno Sueciae olim usitatae. 
Sancti exteri. Collectionum nostri aevi supplementum e fontibus sveticis deprom-
tum. 4: Cantiones morales scholasticæ historicæ in regno Sueciæ olim usitatæ. Sam-
manställda av G. E. Klemming och bekostade av bland andra Paul Riant och Gustaf 
Holdo Stråle, till vilka volymerna är dedicerade. Den första delen trycktes i 500 ex-
emplar, de följande tre i 250 exemplar vardera. Titelbladen är tryckta i rött och svart 
vilka dessutom är inramade av en röd och grön bård. Kapitlen ofta inledda med 
tryckta vinjetter och texten med röda anfanger och genomgående inramad av röda 
linjer. Även någon detalj i guldtryck förekommer. Innehållet är en sammanställning 
av latinska medeltidshymner funna under forskningar i de svenska medeltidshand-
skrifterna, bland annat återfinns ett flertal rörande den heliga Birgitta. En ytterli-
gare del utgavs i Lund av Carl Wilhelm Skarstedt.



18 KNÖS, Börje. Un ambassadeur de l’hellénsime - Janus Lascaris - et la tradi-
tion Greco-Byzantine dans l’humanisme Français. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 
1945. 8vo. 225 pp. Sewn as issued, worn wrap-
per with tears at spine. (Collection d’histoire de 
l’humanisme.) Dedication to Rose Sirén, the se-
cond wife of Osvald Sirén ”avec les hommages les 
plus respectueux et dévoués”, and later inscribed 
from Per-Erik Lindahl, with the same words, to 
Anders Ollfors. 350:-

Janus Lascaris (1445-1535) was an early greek scholar 
in the rensaissance. He was sent to Greece by Loren-
zo de’ Medici to collect manuscripts. After Lorenzo’s 
death he entered the service of France and was am-
bassador at Venice from 1503 to 1508, and became a 
member of the Greek Academy of Aldus Manutius. 
He is the editor of several editio princeps of classical Greek authors, for instance four 
plays of Euripides, Callimachus and Apollonius Rhodius.

19 LUCANUS, Marcus Annaeus. The Pharsalia of Lucan translated into blank verse 
by Edward Ridley. London, Longmans, Green, and Co., 1896. 8vo. xviii,+ (2),+ 334 
pp. Publ. gren cloth, gilt spine, edges trim-
med. With compliments from the author in 
ink on the half title. From the library of An-
ders Ollfors, with his bookplate and signature 
dated 1963. 800:-

First edition of Edward Ridley’s free transla-
tion. Sir Edward Ridley (1843-1928) was a Bri-
tish barrister, judge, conservative politician, 
and a scholar. He was appointed to the High 
Court bench in 1897, which many believed 
was a grave mistake. He was, according to the 
jurist Frederick Pollock after the death of Rid-
ley, ”..by general opinion of the Bar the worst 
High Court judge of our time, ill-tempered and 
grossly unfair”. Anders Ollfors wrote his docto-
ral thesis on Lucan in 1967, ”Studien zum Aufbau des Hexameters Lucans”, and also 
in the same year, ”Textkritische und interpretatorische Beiträge zu Lucan”.



20 MOMMSEN, Theodor. Fältherrar och statsmän i Roms historia. Urval och öf-
versättning av E. A. Zetterqvist. Stockholm, Ljus, 1902. 8:o. 74 s. Häftad, oskuren. 
(För skola och hem. Svensk bokskatt 26.) Ägarstämpel ”L” på titelbladet. 300:-

En av de fåtaliga svenska översättningarna av antikvetaren Theodor Mommsen, 
utgiven samma år som han tilldelades Nobelpriset i litteratur. 

21 MUNTHE, Axel. Bref och skisser. Gammalt och 
nytt af Puck Munthe. Andra upplagan. Stockholm, 
P. A. Norstedt & söner, 1910. 8:o. IX,+ (1),+ 262,+ (1) 
s. Svart halvmarokängband, guldornerad rygg med 
små upphöjda bind, gröna marmorerade pappärmar 
med guldlinjer, övre guldsnitt och främre omslaget 
medbundet (Östermalms bokbinderi). Försättsbladet 
med rostspår av gem. Ur Anders Ollfors bibliotek, 
med exlibris. 900:-

Skildringar från Neapel och från Capri, delvis tidigare 
publicerade på engelska.

22 Petrarca. WULFF, Fredrik. En svensk Petrarca-bok till jubelfästen 1304-1904. 
Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1905. 8:o. (2),+ 587 s.+ planscher,+ utvikbar lito-
gr. karta,+ 2 utvikbara faksimil i ljustryck. Något nött ljubrunt hfrbd, guldornerad 
rygg med röd titeletikett och upphöjda 
bind, övre guldsnitt. Dedikation från 
Wulff till Preben Nodermann. 900:-

Innehåller både översättningar av Pet-
rarca till svenska, bl.a. Laura och kapitel 
om hans diktning, om Petrarcas hemort 
Vaucluse, med både hans egen dikt-
ning om orten och Wulffs beskrining 
med fotografier. Preben Nodermann 
(1867-1930) var hymnolog, tonsättar och 
kapellmästare i Lunds domkyrka. Wulff 
och Nodermann samarbetade med ”Ny 
svensk koralbok på Hæffnersk grund”, 
som utkom 1911.



23 SAMUELSON, Jan. Aristokrat eller förädlad bon-
de? Det svenska frälsets ekonomi, politik och sociala 
förbindelser under tiden 1523-1611. Ak. avh. Lund, 
Lunds University press, 1993. 8:o. 361,+ (4) s. Häftad 
med skyddsomslag. (Bibliotheca historica Lundesis 
77.) 250:-

24 STAAF, Erik. Per Adolf Geijer. Några minnesblad. (Ur: Studier i modern språkve-
tenskap VII. Stockholm, 1917). 8:o. Porträtt,+ VII-XXIX s. Sammanbunden med: 
 STAAF, Erik. Le suffix -ime, -ième en français. Ur: Studier i modern språkveten-
skap II. (Stockholm, 1902). 8:o. (2),+ 103-161 s. Sammanbunden med: 
STAAF, Erik. Deux chartres Léonaises. Ur: Studier i modern språkvetenskap, IV. 
(Stockholm, 1908). 8:o. 261-278 s. Sammanbunden med: 
STAAF, Erik. Le développement phonétique des suffixes -abilis et -ibilis en 
français. Ur: Studier i modern språkvetenskap V. (Stockholm, 1911). 8:o. 115-130 s. 
Sammanbunden med: 
STAAF, Erik. L’origine de l’usage de 
l’article défini devant les noms de pays 
en français. Quelques remarques de 
syntaxe historique. (Ur: Studier i mo-
dern språkvetenskap VIII. Stockholm, 
1921). 8:o. 83-95 s. Sammanbunden 
med: 
STAAF, Erik. Voyons voir! Montre 
voir! Essai étymologique. Ur: Studier 
i modern språkvetenskap IX. (Stock-
holm, 1924) 8:o. 227-241 s.  
Blått marokängband, guldornerad rygg 
med upphöjda bind, pärmarna med 
förgylld ram och ”E.S” i guld på frampärmen, inre förgylld bordure och helt guld-
snitt. Med insatt handtextat hyllningsblad i svart och blått till Erik Staaf ”Från 
Nyfilologiska sällskapet till professor Erik Staaf på 60-årsdagen den 4 mars 1927 
med varmt tack för värdefull insats i sällskapets verksamhet, såsom styrelseleda-
mot, föredragshållare och författare”. 1200:-

Erik Staaf (1867-1936) var romanist och professor i romanska språk i Uppsala från 
1908, bror till Karl Staaf. Det Nyfilologiska sällskapet grundades 1896 på initiativ av 
Carl Wahlund, och man gav från 1898 ut ”Studier i modern språkvetenskap”, som 
innehöll värdefulla artiklar och viktig nyfilologisk bibliografi. Erik Staaf var medlem 
i sällskapet från början och sällskapet tillägnade honom 1917 det åttonde bandet av 
”Studier” som en hyllning på 50-årsdagen.



25 Ulfila. WREDE, Ferdinand (Ed.) Stamm-Heyne’s Ulfilas oder die und erhaltenen 
Denkmäler der gotischen Sprache. Text, Grammatik, Wörterbuch neu herausgege-
ben von Ferdinand Wrede. Elfte Auflage. Paderborn, 
Ferdinand Schöningh, 1908. 8vo. XXVIII,+ 480,+ (2) 
pp. Marginal pencil annotations in Swedish. Orange 
half cloth, with red spine label. (Bibliothek des ältes-
ten deutschen Literatur-Denkmäler. I band.) Owner’s 
signature of Carl Larsson, (dated 1920 so not the ar-
tist!). 600:-

Friedrich Ludwig Stamm’s text edition of Ulfila was 
first published in 1858. After the death of Stamm in 1861 
the editorship was taken over by Moritz Heyne from 
the third edition in 1865 and he published new revised 
editions up to the tenth edition published in 1906.

26 WIFSTRAND, Albert. Den gyllene kedjan. Särtryck ur Lychnos 1957-1958. Upp-
sala, 1958. 8:o. 13 s- Klammerhäftad, med omslag. 120:-

Om ett citat från Homeros och dess historia.

27 WRANGEL, F. U. Axel Oxenstiernas resa 
till och i Frankrike 1635. Stockholm, P. A. 
Norstedt & söner, 1914. 8:o. (2),+ VIII,+ 242 
s.+ utvikbar karta,+ porträtt. Åtskilliga il-
lustrationer i pagineringen. Ljusbrunt hfrbd, 
guldornerad rygg med röd titeletikett och 
upphöjda bind, marmorerade pärmpapper och 
snitt (G. Hedberg). 800:-

Fint exemplar av Fredrik Ulrik Wrangels bok 
om Axel Oxenstiernas resa från Worms till 
Frankrike för att möta Richelieu och Ludvig 
XIII. 


