
1 AXELSON, Gustaf Edvard. 
Bidrag till kännedomen om 
Sveriges tillstånd på Karl XII:s 
tid. Ak. avh. Visby, Gotlands Al-
lehandas Tryckeri, 1888. 8:o. X,+ 
(2),+ 380 s.+ 2 tabeller, varav den 
ena utvikbar. Ljusbrunt skinn-
ryggsband, guldornerad rygg med 
mörkblå titeletikett, blå klotpär-
mar och marmorerade snitt (G. 
Hedberg). Ur Bengt Bernströms 
bibliotek, med hans handskrivna 
instruktionslapp till Hedberg om 
bandets utförande. Mycket fint 
exemplar. 1800:-

Setterwall 1774. Avhandlingen ven-
tilerades i Uppsala.  

2 BLIX, Göran. From Paris to Pompeii. 
French Romanticism and the Cultural 
Politics of Archaeology. Illustrated. Phila-
delphia, University of Pennsylvania Press, 
2009. 8vo. viii,+ 310 pp. Publ. cloth with 
slightly worn dustwrapper. 300:-
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3 BULLO, C. Il viaggio di M. Pietro Querini e le relazioni della repubblica Veneta 
colla Svezia. Venice, Tipografia Antonelli, 1881. 8vo. 103 
pp. Sewn as issued, with yellow somewhat torn printed 
wrapper, worn in spine. Attached is a contemporary 
MSS, (3) pp., in Swedish concerning this edition. 1200:-

Bring 6 not. Setterwall 222. Petro Querini var ventiansk 
affärsman som 1431 blev vinddriven långt norrut och 
led skeppsbrott vid den norska kusten. Han tog sig från 
Trondheim 1432 hemåt via Jämtland till Vadstena och 
Stegeborg til Lödöse, varifrån han seglade till England. 
Hans relation om detta trycktes av Ramusio första 
gången 1583. Flera olika redogörelser för denna resa 
finns bevarade, och en version återges på s. 55-71 i denna skrift av C. Bullo om Que-
rini och de svensk-venetianska förbindelserna.  

4 Det kongelige danske videnskabernes selskabs philosophiske og historiske af-
handlinger. 1-7. Köpenhamn, Hartv. Frid. Popps boktrykkeri, 1823-45. 4:o. (4),+ 
LXXXVIII,+ 386,+ (2) s.+ 3 grav. planscher; (4),+ LIV,+ 422, 425-441 s.+ utvikbar 
grav. plansch. En gravyr i texten; (4),+ LXXII,+ 432; (4),+ XXXII,+ 355,+ (1) s.+ 3 
utvikbara grav. planscher; (4),+ 333,+ (1); CCII,+ 386,+ (2),+ 387-750 s.+ 14 utvikbara 
grav. planscher; CCCC,+ 268 s.+ utvikbar grav. plansch,+ utvikbar tryckt tabell. 
Första delen med reva s. 197-198, det troligen blanka bladet Ggg4 i andra delen sak-
nas här som i många andra exemplar, tredje delen med lagerfläckar, något värre 
inledningsvis, äldre papperslagningar s. 402, 410 och 418. planscherna till sjätte 
delen uppmonterade. Ljusbruna hfrbd, guldornerade ryggar med röda och gröna 
titel- och deltiteletiketter och upphöjda bind, marmorerade pappärmar och röda 
snitt. Sju volymer, de sista två större i formatet och troligen bundna något efter de 
tidigare. Ur Frederik Oldenburgs bibliotek, med namnteckning på försättsbladen, 
och ur Ericsbergs bibliotek. 20000:-



Fin svit av allt som utkom i denna serie. Ett mycket bra och spännande innehåll 
med artiklar i antik konst, nordisk fornkunskap, runor etc. Bl.a. med debatt mel-
lan Finn Magnusson och Woorsae om den s.k Runamostenen. Sjätte delen består 
till stor del av Magnusson stora utredning om Runamostenen, vilken Woorsae visar 
vara helt felaktig. Kammarherren Frederik Oldenburg (1767-1848) hade ett stort bib-
liotek med omkring 10000 böcker och handskrifter. Böckerna ur hans bibliotek är 
oftast i fina exemplar på skrivpapper och i fina band, med tonvikten på topografi, 
historia, språk och rättshistoria, huvudsakligen danskt men även om övriga Norden 
(Plesner s. 54f.) 

5 ERIXON, Sigurd. Folklig möbelkultur i 
svenska bygder. Stockholm, Nordisk Ro-
togravyr, 1938. 4:o. 147,+ (4),+ 286 (illustra-
tioner) s.+ rättelseslip. Med inklistrade fär-
gillustrationer i texten. Samtida ljusbrunt 
hfrbd, guldornerad rygg med lätt upphöjda 
bind, marmorerade snitt. Dedikation till 
Gösta Berg från förf. 1800:-

Bra proveniens. Sedermera chefen för Skan-
sen och Nordiska Museet Gösta Berg var 
1938 1:e intendent och föreståndare för et-
nologiska undersökningarna vid Nordiska 
museet medan Sigurd Erixon var innehavare 
av den Hallwylska professuren i nordisk och 
jämförande folklivsforskning vid Institutet 
för folklivsforskning vid Stockholms högskola och Nordiska museet. 

6 FORSSKÅL, Petrus. Resa till lycklige Ara-
bien. Petrus Forsskåls dagbok 1761-1763. Med 
anmärkningar utgiven av Svenska Linné-
sällskapet. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1950. 
8:o. Porträtt,+ 209,+ (2) s.+ 7 delvis utvikbara 
planscher. Häftad, ouppskuren, något blekt 
rygg. Namnteckning. 1200:-

Första utgåvan av Forsskåls egen dagbok och 
skildring av den olycksdigra resan. 



7 FRANCKEN, G. W. von. G. W. von Fran-
ckens matrikel öfver Stockholms stads-
fullmäktige samt medlemmar af stadens 
centrala förvaltningar från stadsfullmäk-
tigeinrättningens början. Enligt Stadsfull-
mäktiges beredningsutskotts beslut omarbe-
tad och fortsatt till och med den 1 april 1906. 
Stockholm, K. L. Beckmans boktryckeri, 
1906. 8:o. 96 s. Blått hkbd, guldornerad rygg, 
marmorerade pärmpapper (Carl Lund). Ur 
Gustaf Elgenstiernas bibliotek, med hans 
förgyllda pärmexlibris på frampärmen. 250:-

Ågren 2137 not. Detta är en ny omarbetad 
upplaga utgiven av Moritz Rubenson. Den 
första utkom 1883. Båda är ersatta av Mill-
qvist ”Stockhoms stadsfullmäktige 1863-1913”. 

8 HAZELIUS, Hjalmar. Svenska landtbruket, dess framtid och förhoppningar i 
jämförelse med andra länders jordbruksförhål-
landen. Betraktelse under en med statsanslag 
företagen resa af Hjalmar Hazelius. Stockholm, 
Sigfrid Flodins förlag, 1870. 8:o. (4),+ 144 s. Rött 
blindpressat okbd, ryggen något svärtad. Med 
dediktion till ”broder Arthur”, dvs Artur Haze-
lius. 900:-

Artur Hazelius äldre kusin Hjalmar (1829-1907) 

var föreståndare vid Haddorps lantbruksskola och senare godsägare på Klakeborg i 
Östergötland. Han är även känd för sina insatser inom evangeliska fosterlandsstif-
telsen. 



9 HEINE, Heinrich. Den nyare sköna literaturen 
i Tyskland af H. Heine. Öfversättning. Lund, 
Lundbergska boktryckeriet, 1838. 8:o. 145,+ (1) s. 
Stor men svag fuktrand genomgående. Häftad 
och oskuren, med tryckt nött och solkigt om-
slag, trasig i ryggen och med titeln skriven på 
ryggen med tusch. Hjalmar Hjorths namnteck-
ning på främre omslaget daterad 1876. 600:-

Översättningen gjord av Cederschiöld och P. F. 
Mengel efter ”Zur Geschichte der neueren schö-
nen Literatur in Deutschland”, publicerad i ”Eu-
rope littéraire”.  

10 (HIERTA, Fredrik.) Journal öfver kongl. svenska flottans sjö-expedition år 1788. 
Förbättrad upplaga. Stockholm, Anders Zetterberg, 1789. 8:o. (15),+ (blank),+ 63 s. 
Sammanbunden med: 
(HIERTA, Fredrik.) Journal hållen ofver kongl. svenska örlogs flottans krigs-
rörelser uti Östersjön år 1789. Stockholm, Anders Zetterberg, 1790. 8:o. (6),+ 51,+ 
(7) s. Båda verken med fläckar och lagerfläckar. Nära samtida hfrbd, guldornerad 
rygg med beige titeletikett, lila pärmpapper. Bakre fals med spricka nedtill. Ur vi-
ceamiral Otto Hindric Nordenskjölds bibliotek, med hans namnteckning på båda 
titelbladen. Främre pärmens insida med senare Nordenskjöldars namnteckningar.
 8500:-

Setterwall 3586 resp. 3600. Första arbetet i andra 
mycket ovanligare upplagan, utgiven året efter 
den första. Första upplagan fick censureras och 
två blad ersättas med kancellanser. Detta är na-
turligtvis även åtgärdat i denna förbättrade andra 
upplaga. Fredrik Georg Hierta (1746-98) deltog i 
örlogsflottans kampanj 1788-89 som sekundmajor. 
Hans ögonvittnesskildringar blev snabbt populära 
och första verket utkom här i en ny upplaga redan 
året därpå. Det andra verket är fortsättningen om 
krigsrörelserna 1789. De två bladen som kancel-
lerades i första verket innehöll ett par detaljer om 
hertig Karl, vilka man fann alltför noggranna. 
Båda verken innehåller förteckningar på delta-
gande fartyg och dess befälhavare. Mycket bra pro-
veniens! Otto Hindric Nordenskjöld (1747-1832) från 
Nyland, konteramiral och hjälte från slaget vid 



Hogland och det Viborgska gatloppet. Han förde under 1789-års strider befälet på 
chefsskeppet Gustaf III, nominellt under hertig Carl. Han blev efter kriget 1790 vice 
amiral men tog redan 1798 avsked.  

11 JØRGENSEN, Adolf Ditlev. Udsigt over de danske 
rigsarkivers historie af A. D. Jørgensen. Udgivet 
af de under Kirke- og Undervisningsministeriets 
samlede arkiver. Köpenhamn, Bianco Lunos hof-
bogtrykeri, 1884. 8:o. (6),+ 329 s.+ 3 litogr. planscher. 
Senare rött hfrbd, ryggen med upphöjda bind och 
titel i guld, övre rött snitt och omslaget medbundet. 
Det främre omslaget uppfodrat. Namnteckning på 
smutstitelbladet. 1500:-

Innehåller historik från 1500-talet till år 1882, biogra-
fisk förteckning över arkivtjänstemän från 1523 till 
1882 samt tillägg med källtexter.  

12 Karl XII. QUENNERSTEDT, August. Ur Carl XII:s lefnad. 1-2. Stockholm, P. A. 
Norstedt & söner, 1916. 8:o. Front,+ XII,+ 212,+ (1); VIII,+ 228 s.+ planscher,+ med-
bunden erratalapp. Ljusbrunt hfrbd, rikt guldornerad rygg med upphöjda bind 
och röd titeletikett, marmorerade pärmpapper med förgyllda linjer, övre guldsnitt 
och med omslagen medbundna (G. Hedberg). Ur Bengt Bernströms bibliotek, med 
hans handskrivna instruktionslapp till Hedberg om bandets utförande. Mycket 
fint exemplar. 2000:-



13 MELANCHTON, Philipp. De ecclesiae autoritate, & de ueterum scriptis libellus. 
Autore Philip. Melant. Wittenberg, Iosephus Klug, 1550. 8vo. A8-G8, H2. Last page 
blank. Title within woodcut frame. Stain in margins. Bound together with: 
MELANCHTON, Philipp (preface) 
|| CRUCIGER, Caspar. Enarratio 
symboli Niceni, complectens ordine 
doctrinam ecclesiae Dei fideliter reci-
tatam. Cum praefatione Philippio Me-
lanchtonis ad doctores ecclesia Dei in 
Saxonia. Wittenberg, Iohannis Lufft, 
1550. (8),+ 64, 64-78, 80-151 ll. Leaf 
3 cut with loss of pagina headline, 
a small wormhole in upper margin 
ll. 113-119 and stain in upper corner. 
Half calf from mid 18th-century, gilt 
spine with worn beige label, ink stain 
on spine. Owner’s signature on the 
first title leaf, Nicolaus Nicolai, dated 
1617 and, partly over crossed, Severin 
Paulus [...] also dated 1617. From the 
library of Ericsberg, with its book 
plate. 12000:-

VD16 M3084 resp. C5845. Hartfelder 459 for 
the second work. Not in Adams. The first 
work is one of many 16th-century editions 
of ”De ecclesiae autoritate”, first published 
in Wittenberg 1539. ”On the Authority of 
the Church and the Writings of the Ancient 
Father” ”occupies a prominent place in the 
canon of his theological writings. Few texts 
of the Reformation period state so clearly 
the principles according to which the Fathers 
and the councils of the church may be con-
sidered authentic sources for Christian doc-
trine”. The second work by Cruciger contains 
a preface by Melanchton, Caspar Cruciger 
(1504-48) was a pupil of Melanchtons who 
become head master of the new prostestant Johannnisschule in Magdeburg. He also 
edited the Wittenberg edition of Luther's Works. 



14 MELANCHTON, Philipp. Epistolae selectiores aliquot, Philippi Melathonis. 
editae a Casparo Peucero. Wittenberg, Iohannes Crato [Johannes Krafft], 1565. 8vo. 
(16),+ 559,+ (13) pp. Last page with printer’s device in woodcut. Minor stain in mar-
gins, spotting pp. 338-339. Bound together with: 
MELANCHTON, Philipp. Epistolarum D. Philippo Melanchtonius Farrago, in 
partes tres distributa. Quarum Prima, varias materias theologicas continet. Se-
cunda, familiares epistolas habet, quib. plures cum domesticaem tum publicae ex-
ponuntur. Tertia, ex diuersis doctorum ac praestantium uirorum epistolis constat, 
quib. non solum pruivata, sed etiam ecclesiastica & politica negcia tractantur: A. 
Ioanne Manlio passim collecta & in communem studiosorum atq. piorum usum 
nunc primum publicata. Basel, Paulum Queckum 1565. 8vo. (15),+ (blank),+ 384, 
345-550,+ (1) pp. Old underlinings and marginal notes with ink. Contemporary 
blind stamped pig skin binding over wood boards, spine with three raised bands, 
boards with panels with Melanchton and the date 1565 and ”H.F.” on the front- 
and Luther on the rear board, one metal clasp preserved. Owner’s inscription 
”Sum Andreae Hermanni Belpensis” on the first title leaf, and with ink annota-
tions on the paste downs. From the library of Ericsberg. 15000:-

VD16 M 3222 resp. M 3220. Adams 1211 & 1210. The first collection of letters is edited 
by Kaspar Peucer and the other by Johannes Manlius and Paul Cherier. 



15 MELANCHTON, Philipp. Loci theologici 
recens recogniti. Autore Philip Melanthone. 
Wittenberg, Petri Seitz, 1543 [1544 in colop-
hon]. 8vo. a7, a8-i8, A8-Z8, Aa8-Zz8, Aaa8, 
Bbb7. title within wood cut frame, wood cut 
initials. The title page with old paper repair, 
probably after removed signature and spot-
ting. Contemporary marginal ink notes. 
Somewhat worn half calf from mid 17th-
century, spine with raised bands, marbled 
boards and edges. Small worm holes in front 
hinge and on spine. Near contemporary 
owners signature of Dominicus Laurentius 
[...] on the title- and last leaf, later signature 
of Mauritz Barkén (?). From the library of 
Ericsberg, with its bookplate. The blank a8 is 
missing. 15000:-

VD16 M 3638. Third revised edition of Melanchtons important work on the protes-
tant systems of dogmatics, first published as ”Loci communes rerum theologicarum” 
in 1521. ”In dieser letzten Gestalt sind ’Loci communes’ zum Vorbild der Systeme der 
altprotestantischen Orthodoxie geworden”.



16 NIEBUHR, Carsten. Voyage de M. Niebuhr en Arabie et en d’autres pays de 
l’Orient. Avec l’extrait de sa description de l’Arabie & des observations de Mr. 
Forskal. 1-2. En Suisse (Berne), chez les Li-
braire Associés, 1780. 8vo. (4),+ 428 pp.+ 11 
engr. plates, of which 3 are folding,+ 3 folding 
engr. maps; VIII,+ 464 pp.+ 8 engr. plates, of 
which 1 is folding,+ 3 folding engr. maps. Mi-
nor spotting and foxing, ink spot on p. 177 in 
second part. Mid 19-century blue cloth with 
gilt spines and blue marbled edges. Two vo-
lumes, spines slightly faded. From the library 
of Vibyholm, with its library stamp, and 
from Trolleholm, with the books plate of Carl 
Trolle Bonde. 9000:-

Atabey 874. Second French edition, the first 
was published in Amsterdam in 1776-80, and 
it is an abridged version of Niebuhrs ”Reisebe-
schreibung” from 1774-78. But it includes ma-
terial also from Niebuhrs ”Beschreibung von 
Arabien” and from Peter Forskål’s ”Descriptiones animalium, ”Flora Aegyptiaca-
arabica” and ”Icones Rerum naturalium”, both edited and published by Niebuhr in 
1775-76. 

17 PADE, Marianne. The Reception of Plutarch’s Lives in Fifteenth-Century Italy. 
1-2. Copenhagen, Museum Tusculanum Press, 2007. 8vo. 390,+ (2); 353 pp. Publ. 
cloth with dustwrapper. Two volumes. (Renæssancestudier. Edited by Forum for 
Renæssancestudier, University of Copenhagen. 14.) 400:-



18 PETRI, Gustaf. Armfeldts karoliner 
1718–1719. Stockholm, P. A. Norstedt 
& söner, 1919. 8:o. (4),+ 199 s.+ utvik-
bar karta i ficka,+ 6 planscher. Mörk-
rött hfrbd, rikt guldornerad rygg med 
svagt upphöjda bind och brun titeleti-
kett, marmorerade pärmpapper med 
förgyllda linjer, övre guldsnitt och 
med omslaget medbundet (G. Hed-
berg.). Ur Bengt Bernströms bibliotek, 
med hans handskrivna instruktions-
lapp till Hedberg om bandets utfö-
rande. Pärmarna och falsen med lätt 
nötning. Fint exemplar. 2000:-

19 PLATEN, C. G. Kongl. Skån-
ska Dragonregementets historia 
II. Organisation och krigshisto-
ria 1676-1721. Stockholm, Iduns 
tryckeri, 1911. 4:o. X,+287,+ (2) s.+ 
planscher,+ 17 stora utvikbara kar-
tor,+ 8 utvikbara plankartor i cellofan 
lösa i mapp. Rött marokängband, rikt 
guldornerad rygg med upphöjda bind, 
pärmarna med guldbårder, inre för-
gyllda bordyrer, kartmappen med rikt 
guldornerade kanter, helt guldsnitt och 
omslaget medbundet (G. Hedberg.) 
Med dedikation till Rolf Cederström.
 3500:-

Mycket fint exemplar av den historiska 
delen av regementshistoriken. Rolf Ce-
derström är troligen intendenten för 
Livrustkammaren och vapenforskaren Rudolf Cederström. Första delen ”Personhis-
toriska anteckningar öfver officerare och civilmilitär af officersrang 1676-1900” utkom 
1901.  



20 [Riksdagshus och riksbank.] Underdånigt betän-
kande och förslag angående bygnadsplatser för 
nytt riksdagshus och ny riksbank afgifna den 29 
november 1884 af i nåder förordnade komiterade. 
Stockholm, K. L. Beckman, 1885. 8:o. (4),+ 119,+ 
(blank),+ 51 s.+ 10 utvikbara litogr. planscher och 
kartor. Några planscher med lätta revor i vecken. 
Senare rött hfrbd, med guldornerad rygg och med 
främre omslaget medbundet. Ur Carl Magnus Ro-
sells bibliotek. 2000:-

Bland föreslagna platser för det nya riksdagshuset 
och riksbankshuset återfinns vid sidan av det vin-
nande Helgeandsholmen även Skeppsholmen, Artil-
leriplanen, ny plats på Riddarholmen och operatom-
ten vid Gustaf Adolfs torg. Kommitténs orförande 
var Gust. af Ugglas, och medlemmar var bla. O.M. 
Björnstjerna, Albert Lindhagen, Helgo Zetterwall, 
C. G. Malmström, C. G. Hieta. mfl. Sekreterare var 
Moritz Rubenson. Huvudbetänkandet förordar Skeppsholmen. Men kommitten är 
långt ifrån enig och kraftiga reservationer är införda av Björnstjerna, Lindhagen, 
Zettervall, Malmström m.fl. Den 5 maj 1888 enades man dock slutligen för Helge-
andsholmen.

21 ROGBERG, Carl. Konung Carl den niondes fälttåg i Lifland år 1600 och förbe-
redelserna dertill. Ak. avh. Uppsala, Wahlström & C., 1859. 8:o. (2),+ 80 s. Lätta 
lagerfläckar. Häftad, med tryckt omslag. Dedikation till ”Docenten Frigell”. 300:-

Setterwall 1381.



22 SYV, Peder Pedersen. Nogle betenkninger om det Cimbriske sprog ved P. P. Syv. 
Köpenhamn, 1663. 8:o. Grav. titelblad,+ (8),+ 200 s. Småfläckar, enstaka under-
strykningar med bläck, det graverade titelbladet vikt nedtill för att få plats. Nött 
samtida pergamentband på träpärmar, med stänk på pärmarna, svårläst namn-
teckning på frampärmen och något trasig i övre kapitäl. Ur C. H. Braads bibliotek, 
med hans namnteckning, daterad Uppsala 1744, och ur Ericsbergs bibliotek, med 
Carl Jedvard Bondes exlibris. 12000:-

Bibl. Danica IV, sp. 60. Thesaurus 677. Reinhardt 10. Med det mycket fina illustre-
rade allegoriska titelbladet. Det första danska arbetet i jämförande språkvetenskap, 
och introduktionen av danska som ett litterärt språk. Peder Syv (1631-1702) brukar 
kallas för Danmarks förste språkvetare. Han betraktade, liksom Stiernhielm svensk-
an, cimbriskan, i vilken han inbegrep danska, svenska, gotiska, slaviska etc, som ett 
av världens äldsta språk, direkt kommet från hebreiskan och äldre en grekiska och 
latin. ”In this remarkable little book, with its curious title page, Syv defends the use 
of the Danish languages in literature. To demonstrate the strencht of his native Da-
nish tongue, Syv cites the accomplishments of important uthors writing in Danish. 
... for example Huitfeldt, Skonning, Arrebok Bordin, and Pontoppidan.” (Reinhardt). 
Ostindiefararen Christopher Henrik Braad (1728-81) var en framstående litterär 
samlare med ett stort bibliotek i historia och antikviteterna. 



23 TIBERG, Eric. Zur Vorgeschichte des Livländischen Kriegs. Die Beziehungen 
zwischen Moscau und Litauen 1549-1562. Ak. avh. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 
1984. 8:o. (12),+ 266,+ VII,+ (4) s.+ löst spikningsblad. Häftad. (Studia Historica 
Upsaliensia 134.) 150:-

24 TRANÉR, Gustaf. Konung Carl IX:s fälttåg i Livland år 1601. Ak. avh. Stock-
holm, G. W. Blomqvists boktryckeri, 1872. 8:o. (2),+ 44 s. Lätta lagerfläckar på titel-
bladet. Häftad, med ryggremsa. 300:-

Setterwall 1382. Avhandlingen ventilerad i Uppsala.


