
1 Benzelius. DE LA GARDIE, Gustav Adolf. Inter alios, quibus [...] Upsaliæ a.d. XI 
martii, anno 1666. (Uppsala, 1666.) Folio. Ettbladstryck, vikt en gång. Lagerfläckar. 
Ur Bengt Löws bibliotek, med hans namnteckning i blyerts. 2500:-

Meyer 476. Inbjudan till installationen av Eric Benzelius såsom extraordinarie filo-
sofie professor, med undervisningsskyldighet särskilt i historia och praktisk filosof. 
Eric Benzelius d.ä. (1632-1709) blev sedermera ärkebiskop. Han var informator åt 
Gustav Adolf De La Gardie, son till Magnus Gabriel, och de reste 1663-65 på studie-
resa till flera universitet på kontinenten. Hemkommen blev Gusav Adolf rektor för 
Uppsala universitet och fick som sådan installera Eric som professor. Eric Benzelius 
ansågs som Sveriges främste teolog under stormaktstiden, med mycket stor lärdom.
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2 BOMGREN, Gunnar. Det svenska advokatväsendet före bildandet av Sveriges 
Advokatsamfund. En historisk överblick. Stockholm, Iduns tryckeri, 1937. 8:o. 111 
s. Häftad, oskuren och delvis ouppsprättad. 450:-

3 DAHLBERG, Alexander Magnus. Stads majorens i Malmö, och riddaren af 
kongl. swärds orden wälborne herr Alexander Magn. Dahlbergs lefnadslopp, 
som i lifstiden af honom sielf bliwit i pennan författadt. Lund, 1775. 8:o. 110 s. 
Genomgående hårt fläckig. Halvpergamentband från 
slutet av 1800-talet, guldornerad rygg med röd titeleti-
kett. Ur Nils Personnes bibliotek, med hans exlibris och 
namnstämpel. Kommentarer om bokens sällsynthet på 
försättsbladet. 3500:-

Setterwall 4624. Warmholtz 7716, anger 102 s. Den mycket 
sällsynta första bokupplagan utgiven av Jacob Jacobsson 
Malmros. Texten gick som följetong i Lunds veckoblad 
1775-76, och endast ett fåtal exemplar utkom som särtryck 
i bokform. En variant finns med tryckåret 1776 och för-
sedd med ett förord. Ett ny upplaga utgavs av Fr. Rudolf 
Antoni 1911. Alexander Magnus Dahlberg (1685-1772), bör-
jade sin krigarbana i Polen 1704. Han blev tillfångatagen 
1709 vid Poltava och fick tillbringa en tid internerad i Moskva. Han lyckades efter 
ett flertal rymningsförsök köpa sig fri 1712 och deltog därefter åter i kriget fram till 
1718. 1741 skadades han dock svårt i Finland, fick avsked från armén och fick istället 
tjänsten som stadsmajor i Malmö. Uppgiften, bl.a. hos Warmholtz, att Alexander 
Magnus skulle varit brorson till Erik Dahlberg är felaktig, enligt S. E. Bring i SBL.

4 DALIN, Olof von. Geschichte des Reiches Schweden aus dem Schwedischen über-
setzt durch J. Benzelstierna und J. C. Dähnert. I-III:1-2. Greifswald, Hieronymus 
Johann Struck, 1756-63. 4:o. (14),+ 504,+ (42) s.+ utvikbar grav. plansch; (6),+ 7,+ 
(1),+ XVI,+ 712,+ (38); (8),+ 552,+ (24); (2),+ 506,+ (16) s.+ 2 utvikbara grav. plan-
scher. Samtliga titelblad med graverade vinjetter. Första delen med extra graverad 
vinjett samt flera träsnittsillustrationer av mynt. Fläck s. 465 i del III:2. Något 
nötta samtida spränga skinnband, guldornerade ryggar med upphöjda bind och 
med röda resp. blåa titel- och deltiteletiketter, röda snitt. Fyra volymer, volym tre 
med liten skada på övre kapitäl. Ur den danske generalmajoren Johan Frederik 
Classens bibliotek, med biblioteksstämpeln ”Classenske bogsamling” och med ut-
gallringsstämpel. 7500:-



Warmholtz 2532 not. Den tyska översättningen av Olof von Dalins viktiga svenska 
historia. Det svenska originalet utkom 1747-62. Denna tyska upplaga är försedd med 
graverade planscher, som saknas i den svenska och som föreställer en runstav resp. 
mynt från Gustav Vasa till Erik XI. Medeltida mynt finns även avbildade i träsnitt i 
del ett. Även titelvinjetterna skiljer sig från den svenska upplagan. Johann Carl Däh-
nert (1719–85) var en viktig kulturförmedlare mellan Sverige och det svenska Pom-
mern. Han var professor och bibliotekarie vid universitetet i Greifswald och översat-
ta många viktiga svenska texter till tyska. J. F. Classen (död 1792) testamenterade sitt 
stora bibliotek till offentligt bruk i Köpenhamn. Innan detta öppnades 1796 såldes 
dubletter m.m. på auktion 1795. Det offentliga biblioteket avvecklades dock under 
andra halvan av 1800-talet och flera ämnesgrupper såldes ut. År 1867 delades slut-
ligen återstoden upp mellan olika högskole- och universitetsbibliotek (Ilsöe s. 221). 
Detta exemplar tillhör troligen de ämnen som såldes ut kring mitten av 1800-talet.

5 GJERSTAD, Einar. The Etruscans and Rome in 
Archaic Times. A separate from: Etruscan Culture. 
Land and People. Archeological Research and Stu-
dies Conducted in San Giovenale and Its Environs 
by Members of The Swedish Institute in Rome. Il-
lustrated. Malmö. Allhem Publishing House, 1962. 
4to. pp. 145-61. Sewn as isssued. Owner’s signature 
of Sture Brunnsåker on front wrapper and pencil 
signature of Robin Hägg. 150:-



6 Gummert. TENGBERG, Eric. Johan Gummert och slaget vid 
Narva. Helsingborg, Scandia-Norden Förlag, 1950. 8:o. 20 s. Il-
lustrerad. Klammerhäftad. Dedikation. 180:-

Var Gummert svensk eller rysk spion och vilken betydelse hade 
han för slagets utgång?

7 LABORDE, Jean-Benjamin de. Choix de chansons mises en musique par M. de 
La Borde. Ornées d’estampes par J. M. Moreau. 1-4. Rouen, A. Lemonnyer, 1881. 
Large 8vo. Engr. portrait,+ engr. front,+ (4),+ 154,+ (3) engr. pp.; engr. portrait,+ 
engr. front,+ (4),+ 153 engr. pp.; engr. front,+ (4),+ 150,+ (3) engr. pp; engr. front,+ 
(4),+ 150,+ (3) engr. pp. Consists largely of engraved sheet music. With 100 engr. 
illustrations in pagination. All four frontispieces, the two portraits, the first title 
from 1773 and the 100 illustrations are doubled, with one in sepia and one in black. 
Printed on papier vélin. Some off-setting to the preserved wrappers and to the 
first plate in volume three. Blue half morocco, richly gilt spines with raised bands, 
boards with gilt frames, top edges gilt and the other trimmed, front- and spine 
wrappers preserved. Four volumes. Front board corner to volume one with a slight 
bump. Book plate of Palle Helmer Petersen. 7500:-

Vicaire IV, col. 757-758. Fine 
facsimile reprint of the ori-
ginal from 1773, one of the 
most beautiful 18th-century 
french books published. Here 
with all the engravings by 
Moreau, Masquelier et Née 
after Moreau, Le Barbier, Le 
Bouteux and Saint-Quentin 
doubled. The portraits include 
the pregnant Madame de 
Laborde. Printed in a total of 
1000 copies, this in one of 150 
copies printed on papier vélin 
and with the plates doubled. 
”150 ex sur pap. vélin à la cuve, 
avec double suite, en noir et en 
bistre (ns. 101-150)”. 



8 LAGERBRING, Sven. Swea rikes historia, ifrån de äldsta tider til de närwarande. 
1-4. Stockholm, C. Stolpe / J. Carlbohm, 1769-83. 4:o. (6),+ 600,+ (2); (28),+ 880,+ 
(4); (8),+ 880; XXXVIII,+ (4),+ 532,+ (8),+ 533-604 s. Enstaka småfläckar, något 
större s. 116-118 i andra delen, 292 i tredje, s. 415-416 i fjärde, fjärde delen med la-
gerfläckar och papperslagning s. 355-358. Fjärde delen är ett av exemplaren på stort 
papper. Samtida hfrbd, del 1-3 med rikt guldornerade ryggar, upphöjda bind och 
röda resp. blå titel- och deltiteletiketter, del fyra som är i större format har enkel 
guldornering på ryggen, upphöjda bind och beige titeletikett. Fyra volymer. Ur 
Svante Montgomerys bibliotek, med hans namnteckning i del 1-3, och ur Bengt 
Hildebrands, med hans namnteckning i samtliga volymer, samt med hans margi-
nanteckningar, på frampärmens insida med bläck annars med blyerts. Enligt Hil-
debrands anteckning skall banden till del 1-3 av Sten G. Lindberg ha identifierats 
som bundna av Christopher Schneidler. 8000:-

Warmholtz 2541. Setterwall 398. Första upplagan av Lagerbrings klassiska svenska 
historia som omfattar Sveriges historia fram till år 1457. Fjärde delen, som är utgiven 
av C. C. Gjörwell, innehåller ett långt förord av Lagerbring och en tilläggning av 
Gjörwell. En planerad fortsättning, skriven av lärjungen Fant, började utges 1794, 
men endast fyra ark utkom. Lagerbring redovisar inte bara den politiska historien 
utan även ”rikets tilstånd”, ”vetenskapernas tilstånd”, ”kyrkans tilstånd” etc. un-
der de olika perioderna. Svante Montgomery (1756-1826) var överstelöjtnant. Bengt 
Hildebrand (1893-1964) var historiker och kanske mest känd som personhistoriker, 
under flera år redaktör för Svenskt biografiskt lexikon och Personhistorisk tidskrift.



9 LINDBERG, Otto. Minnen och anteckningar öfver 
kriget i Danmark 1864. Med fyra kartor. Alingsås, 
J. D. Michelsen, 1867. 8:o. (7),+ (blank),+ 204,+ (3) s.+ 
4 stora utvikbara litogr. kartor. Lätta lagerfläckar. 
Samtida svart hfrbd med guldornerad rygg och gröna 
marmorerade pappärmar. Det fina omslaget dock ej 
medbundet. 1200:-

Ovanlig bok från en svensk frivillig i det dansk preus-
siska kriget 1864. Otto Lindberg var enligt titelbladet 
Löjtnant vid Kongl Westgöta Dals Regementet. På slutet 
en lista över svenska officerare i den danska arméen. De 
utvikbara planscherna är litograferade hos Grube & co. 
lith. anstalt i Göteborg. 

10 [Lönborg.] Till Sven Lönborg den 16 mars 1921. Minnesskrift utgiven av Göte-
borgs Högre Samskola. Göteborg, Wald Zachrissons boktryckeri, 1921. 4:o. 66 ,+ (1) 
s. Titeln tryckt i rött och svart. Halv-
pergamentband, guldornerad rygg 
med svart titeletikett, övre guldsnitt 
med övriga snitt putsade, fint mar-
morerat pärmpapper. Ur Bengt Bern-
ströms bibliotek med hans förgyllda 
monogram på ryggen, med Kristens 
Rasmussens diskreta exlibrisstämpel 
på sista bladet och med blyertsan-
teckning av Dan Korn. 1500:-

Festskrift tryckt i 25 numrerade exem-
plar på handgjort papper, varav detta 
är nummer 23. Innehåller: 1. Dike och 
Eros av Emil Rodhe. 2. Viktor Rydberg 
hand i hand med Sven Lönborg av El-
len Key. 3. Ett och annat om språköv-
ningar i skolan av Gustaf Cederschiöld. 4. Om utanläsning av Carl Lindsten. 5. Om 
Fejl av Edv. Lehmann. 6. Karaktersopdragelse av C. N. Starcke. 7. Den psykologiska 
kartan av Emilia Fogelklou. 8. Problem på dagordningen av Sven Em. Ohlon. 9. Tre 
årtusenden av K. Einar Vannerberg. 10. Romance and nature. A fragment by Ernst 
Bendz.



11 [1734-års lag]. Minnesskrift ägnad 1734 års lag av jurister i Sverige och Finland 
den 13 december 1934, 200-årsdagen av Riksens ständers beslut. 1-3. Stockholm, 
1934. 8:o. 549 s.+ 2 planscher; 570; (2),+ 571-1154; (4),+ XX,+ 400 s. Röda halvmaro-
kängband med guldornerade ryggar och upphöjda bind (Ivar Hanssons bokbin-
deri, Stockholm). Tre volymer. Liten skada på 
tredje delens övre bakre fals. 2200:-

Utgiven av svensk Juristtidning. Första delen 
innehåller rättshistoriska uppsatser från land-
skapslagarna fram till 1734 års lag och tiden 
därefter, samt Elof Collianders bibliografi över 
Sveriges rikes lag 1734-1934. Andra delen innehål-
ler specialstudier kring innehållet och rättstolk-
ningen av 1734-års lag. Del tre är ett faksimil av 
1780-års upplaga i antikva av 1734-års lag.

12 (OLIVECRANTZ, Johan?) Sam. Puffendorfs anecdoter om Sverige, eller hem-
liga underrättelser, hörande till drottning Christinas och Carl X:s, men i synner-
het till Carl XI:s historia. Öfversättning från fransyskan. Stockholm, Ecksteinska 
boktryckeriet, 1822. 12:o. (4),+ 308 s. Rött halvmarokängband, rikt guldornerad 
rygg med upphöjda bind, rött övre snitt, övriga snitt putsade, och med det tryckta 
omslaget medbundet (G. Hedberg). Fint exemplar ur Bengt Bernströms bibliotek.
 2000:-

Setterwall 2451. Första svenska översättning av ”Les 
Anecdotes du Suède” gjord av Carl Nyrén (1726-89). 
Verket ansågs vid tiden för överättningen vara för-
fattad av Samuel Pufendorff. Författarskapet till ”Les 
anecdotes de Suède” är fortfarande omtvistat även 
om den numera oftast tillskrivs Johan Olivekrantz. 
Den har tidigare huvudsakligen tillskrivits Samuel 
Pufendorf men han är ej författaren, konstaterar 
Bo Lindberg i SBL. Den har även attribuerats till 
Samuels bror Esaias, Lapiquetière och Mauritz Wel-
lingk. ”Les anecdotes de Suède” är ett kritiskt inlägg 
mot både högadeln och enväldet. I dess historieskriv-
ning kritiseras aristokratins strävanden att försvaga 
kungamakten och påstår t.ex. att Johan Gyllen-
stierna planlagt enväldets införande enbart för att göra kungamakten så förhatlig 
att ett högadligt oligopol skulle kunna införas. Författarens eget ideal är ett arvrike 
med begränsade monarkistiska befogenheter (Björn Asker i SBL). Texten har i sin 
slutliga form troligen tillkommit i slutet av 1690-talet, men blivit tryckt först 1716, 
efter Olivekrantz död. Möjligen är det fråga om en grundtext av Olivekrantz som 



sedan kompletterats av en okända utgivare. Johan Olivekrantz (1633-1707) hette före 
adlandet Johan Larsson Paulin, och var son till ärkebiskopen Laurentius Paulinus 
Gothus. Han var en lärd jurist och gjorde en snabb karriär dels inom diplomatin 
dels inom Kanslikollegiet. Bland annat representerade han Sverige vid förhand-
lingarna i Nijmegen. Hans karriär avbröts dock 1680, och under enväldet hade han 
endast mindre uppdrag men fortfarande ett stort inofficiellt inflytande, inte minst 
inom utrikespolitiken. 

13 OLSSON, Martin (red.). Stockholms slotts historia. 1–3. Stockholm, P. A. Nor-
stedt & söner, 1940. Folio. (10),+ 344,+ (2); (8),+ 286,+ (2); (8),+ 338,+ (2) s.+ 5 utvik-
bara planscher och ritningar. Rikt illustrerade. Röda halvmarokängband, guldor-
nerade ryggar med fyra upphöjda bind, guldornerade marmorerade pärmar med 
Gustav V:s monogram på frampärmen, övre guldsnitt, främre omslagen med-
bundna. Tre volymer, något nötta hörn. 2500:-

Bibliofilupplaga i 500 numrerade 
exemplar, varav detta är nummer 
224 och tryckt för E. Walter Holm-
strand. 1. Det gamla slottet., 2. Det 
Tessinska slottet., 3. Från Fredrik 
I till Gustaf V. Tre volymer. Under 
medverkan av John Böttiger, Rag-
nar Josephson, Ove Leijonhufvud, 
Andreas Lindblom, Tord O:son 
Nordberg, Martin Olsson, Gunnar 
Mascoll Silfverstolpe, Georg Svens-
son och Nils G. Wollin.

14 ROSEN, Eric von. The Chorotes Indians in the Bolivian Chaco. A Preliminary 
Report dedicated to the XIVth International Congress of Americanists at Stutgart 
1904. Stockholm, Ivar Haeggströms boktryckeri, 1904. 8vo. 14 pp.+ map,+ 18 plates 
with photos. The titel page with offsetting. Sewn as issued, with printed wrap-
per, slight tear at spine. Dedication in ink to Kurt Antell on the title page. Later 
owner’s signature. 2000:-

Eric von Rosen took part in the Swedish expedition to South America 1901-02 under 
Erland Nordenskiöld, later described by von Rosen in ”Ethnographical Research 
Work During the Swedish Chaco-Cordillera Expedition 1901-1902” in 1921 and ”Po-
pular Account of Archaeological Research during the Swedish Chaco-Cordillera Ex-
pedition” in 1924.



15 RÜDLING, Johan Georg. Det i flor stående Stockholm, eller korteligen författad 
beskrifning öfwer den nu för tiden widt-berömda kongl. swenska residencehuf-
wud- och handels-staden Stockholm, allt ifrån dess begynnelse in til närwarande 
tid, utur åtskilliga tro-wärdiga historieböcker och gamla monumenter, med flit 
och mycken möda sammandragen, samt dem, som älskare äro af historier och 
antiquititeter, til tienst utgifwen af Johann George Rüdling. + Supplement til 
thet i flor stående Stockholm, [...]. Stockholm, Joh. Laur Hoorn, 1731-40. 8:o. (8),+ 
366,+ (34); (16),+ 672,+ (80) s. Båda titelbladen tryckta i rött och svart, liksom ett 
dedikationsblad i andra delen. Första titelbladet med liten papperslagning i nedre 
hörn, liksom s. 455-158 i supplementet. Liten fläck s. 145 i första delen samt enstaka 
småfläckar. Ljusbruna sprängda kalvskinnband, rikt guldornerade ryggar med 
röda och gröna titeletiketter, rikt guldornerade pärmar, inre förgylld bordure, helt 
rött snitt (G. Hedberg). Två volymer, i vadderade skinnskodda marmorerade papp-
kassetter. Frampärmarna med Carl Piltz förgyllda pärmexlibris. Första titelbladet 
med furstlig krona stämplad. Mycket fint exemplar. 7500:-

Warmholtz 313. Akrell 709. Bygdén s. 57. Komplett med det mer ovanliga (och dub-
belt så omfattande) supplementet. Johan George Rüdling (död 1742) kom från Leipzig 
och verkade som lärare i Tyska skolan i Stockholm. Warmholtz tyckte att förfat-
tarens stora prestation låg däri att han, som utlänning, åstadkommit en historik 
över huvudstaden, vilket ingen infödd svensk mäktat. För övrigt är Warmholtz dock 
ganska kritisk. Översättningen till svenska av Rüdlings tyska text är gjord av Nils 
Hufvedsson Dal. Carl Axel Piltz (1881-1919) var apotekare och från 1907 antälld vid 
apoteket Nordstjärnan, vilket också återfinns på hans pärmexlibris. Han dog av 
morfinförgiftning.



16 SCHLYTER, Carl Johan. Juridiska afhandlingar af C. J. 
Schlyter. Första häftet. Uppsala, Leffler och Sebell, 1836. 8:o. 
(4),+ 237,+ (1) s. Fläck s. 205-20. Fint samtida brunt hfrbd 
med blind- och guldornerad rygg, alrotsmarmorerade 
pärmpapper, gröna snitt. 1200:-

Fint exemplar. Ett andra häfte utkom först 1879, tillsammans 
1881 med en utökad andra upplaga av detta första häfte. 
Innehåller rättshistoriska föreläsningar om landskapsla-
garna, framför allt om Upplandslagen. Carl Johan Schlyter 
(1795-1888).

17 STEVENS, Edward T. Flint Chips. A Guide to Pre-Historic Archology, as illustra-
ted by the Collection in the Blackmore Museum, Salisbury. London, Bell and Dal-
dy, 1870. 8vo. Lith front.+ xxvi,+ (2),+ 13-593,+ (blank),+ xxxviii pp. Illustrations in 
text. Slightly worn publ. cloth, gilt spine, top edge gilt, partly uncut. Presentation 
in ink (probably from the author) and owner’s signature of Valdemar Schmidt.
 1800:-

The hon. curator of the museum Edward Thomas Stevens (1828–78) was brother in 
law to the founder of the Blackmore museum, the businessman and philantropist 
William Henry Blackmore (1827-78). The museum, which was opened in 1867, housed 
the archaeological collections gathered by the 
archaeologists Ephraim George Squier (1821–88) 
and Edwin Hamilton Davis (1811–88) in Uni-
ted States. They had excavated artefacts from 
mounds discovered in the Mississippi and Ohio 
valley and formed the so-called Squier-Davis col-
lection. Their collection contained however finds 
from excavations also in Peru, Central America 
and Denmark as well. In 1864 Blackmore acqui-
red the entire collection from Davis for 10000 
USD, and the Blackmore museum become fa-
mous for its American pre-historical artefacts. 
The collections of the Blackmore museum were 
dispersed to other museums, such as the Smithsonian Institution and the British 
Museum, in the 1930s and 1960s. The illustrations and the frontespiece in ”Flint 
Chips” are made by De Wilde. It contains also a list of Donors to the Museum and 
its Library and the Rules of the Blackmore Museum. The owner’s signature might 
be of the danish archaeologist and egyptologist Valdemar Schmidt (1836-1925), who 
wrote a catalogue of the collection of antiquities at Ny Carlsberg Glyptotek



18 Sursill. ALCENIUS, Elias Robert. Genealogia Sursilliana. Helsingfors, J. C. 
Frenckell & son, 1850. 4:o. (8),+ 345,+ (blank),+ 13,+ (3) s. Lagerfläckig. Samtida 
svart klotryggsband, med tryckt titeletikett på ryggen, marmorerade pärmpaper, 
med det tryckta originalomslaget medbundet. Rödstämpel från Lindstedts Anti-
kvariska bokhandel på omslaget och på titelbladet. Ur Gunnar Hazelius bibliotek, 
med hans namnteckning daterad 1897. 2500:-

Första upplagan av den stora släktutredningen som går tillbaka till Erik Ångerman, 
kallad Sursill, som levde i Ångermanland på 1500-talet. Av hans många barn kom 
fem till Finland. Ett faksimil utkom 1960 och en reviderad ny upplaga 1971.

19 SVART, Peder || KLEMMING, Gustaf Edvard (utg.) Gustaf I:s krönika af Peder 
Swart. Fragment slutande med år 1533. Efter en original-
handskrift utgifven av G. E. Klemming. Stockholm, P. A. 
Norstedt & söner, 1870. 8:o. (7),+ (blank),+ 174 s. Lagerfläck-
ig och med småstänk på titelbladet. Grått hkbd från början 
av 1900-talet med guldornerad rygg. Ur Th. Hjelmqvists 
bibliotek, med hans namntecning. 500:-

Setterwall 1077. Detta är första utgåvan av Svarts krönika 
över Gustav Vasa. Utgavs på Svenska Fornskriftsällskapets 
bekostnad. Theodor Hjelmqvist var historiker och filologi 
och disputerade 1891 på ”Naturskildringarna i den norröna 
diktningen”.

20 TENGBERG, Eric. Tarihi Rasjid. Särtryck ur Karolinska förbundets årsbok 1955. 
Stockholm, 1955. 8:o. 134-171 s. Klammerhäftad. Dedikation. 180:-

Den turkiske rikshistoriografen Mehmed Rasjids (d.1735) krönika ”Tarih-i Rasid 
Efendi” som omfattar åren 1660-1721 har stor betydelse för kunskapen om Karl XII:s 
tid i Bender. Eric Tengberg försvarar här sin uppfattning om krönikan gentemot kri-
tik från Sven A. Nilsson.



21 Toll. (LILLJECRONA, Carl Vilh.) 
Fältmarskalken grefve Johan Chris-
topher Toll. Biografisk teckning. 1-2. 
Stockholm, L. J. Hierta, 1849-50. 8:o. 
VIII,+ 344; IV,+ (4),+ 255 s. Liten fuk-
trand i övre hörn första 50 sidorna, 
enstaka småfläckar. Första titelbladet 
med spår samt ett litet lagat hål efter 
bortraderad namnteckning. Mörklila 
hfrbd, rikt guldornerad rygg med 
upphöjda bind pärmarna med enkelt 
guldstreck, fint marmorerade snitt 
(G. Hedberg). Frampärmen med Ar-
vid och Rosa Hernmarcks förgyllda 
pärmstämpel. Fint exemplar. 2500:-

Setterwall 4987. Carl Vilhelm Lillje-
crona (1794-1856) var tidningsman, 
nära knuten till Hiertas Aftonbladet, 
men hade i sin ungdom varit auditör 
hos Johan Christopher Toll vid den-
nes skånska regemente. Biografin 
innehåller en stor mängd bilagor som 
belyser Tolls medverkan i Gustav III:s 
statskupp genom revolutionen i Kristi-
anstad. Lilljecrona utgav även Schrö-
derheims anteckningar till Gustaf III:s 
historia.

22 WENNBERG, Lars. Geisli. Einarr Skúlason orti. Öf-
versättning med anmärkningar. Ak. avh. Lund, Håkan 
Ohlssons boktryckeri, 1874. 8:o. (2),+ II,+ 73,+ (2) s. Häf-
tad, med ryggremsa. 450:-

Fiske s. 124. Med isländsk-svensk parallelltext. Einarr 
Skúlason (ca. 1090-1165) var poet och känd för verken 
Geisli och Haralldsdrapa. Geisli handlar om Olof Harald-
sson såsom helgon.



23 VERELIUS, Olof. Poëtis artique poëticæ [...] Upsalæ P.P. d. XXII. Octob. Anno 
MDCLXXI. (Uppsala, 1671.) Folio. Ettbladstryck, vikt en gång. Ur Bengt Löws bib-
liotek, med hans namnteckning i blyerts. 3000:-

Meyer 594, med *, efter Vereliana. Inbjudan till Johannes Columbus installation som 
professor i poesi. Johannes Columbus (1640-84) blev här 1671 utsedd till extraordina-
rie professor och 1673 efterträdde han professor Lars Fornelius som ordinarie poesis 
professor. Han ansågs som en av Sveriges främsta latinpoeter, och gifte sig 1672 med 
Johannes Schefferus dotter Margareta Scheffer. 

24 Wetterstedt. (STRINNHOLM, A. M). Inträdes-
tal i Svenska akademien, af A. M. Strinnholm. 
Stockholm, Hörbergska boktryckeriet, 1840. 8:o. 
149 s. Lätt lagerfläckig. Samtida hkbd, guldor-
nerad rygg och gröna marmorerade pappärmar. 
Liten skada på övre främrle fals. 750:-

Särtryck ur Svenska akademiens handlingar 
ifrån år 1796, del 19. Historikern Strinnholms tal 
över greve Gustaf af Wetterstedt (1776-1837), en 
av rikets herrar och utrikes statsminister.



25 (ZANDAHL, Anton B.) Procédé perfide durant sept ans contre un suédois de la 
part de magistrats russes. Stockholm, C. M. Thimgren, 1863. 8:o. 16 s. Häftad, med 
tryckt omslag. 900:-

Fransk översättning av ”Ryska embetsmäns bedrägliga förfarande mot en svensk 
man under sju års tid”, som utkom i Stockholm året innan. Den tämlige okände 
Anton B. Zandahl (född i Skara 1816) utvecklade bl.a. kanoner, och kallar sig själv 
i denna skrift för ”Uppfinnnare af den första 
rörliga Skeppssprängningsmaskinen, af Sjuskotts-
geväret och förlidna år af Friktionsgeväret”. Han 
hade 1855 bosatt sig i Storöviken vid Värmdö och 
där börjat utveckla en undervattenmina. Han 
lyckades få prinsarna Karl och Oscar intres-
serade, men svenska staten ställde sig däremot 
kallsinnig och ville inte investera i hans uppfin-
ning. Han sålde istället undervattensminan och 
sjuskottsgeväret till Ryssland för 10.000 rubel. 
Zandahl fick dock inte betalt och ansåg sig lurad, 
vilket är bakgrunden till denna broschyr, som 
skall ha utkommit på fyra språk! Han fortsatte 
dock sina experiment, med en alltmer tilltrasslad 
ekonomi, och 1865 skulle det till en stor demonstration i Hammarby sjö. Massor av 
folk hade samlats för att beskåda spektaklet, men ingenting hände. Så småningom 
visade det sig att Zandahl inte hade haft mer kredit hos Herr Linds krutförsäljning 
och sålunda inte kunnat ladda sin mina. Folkhumorn tog över och stackars Zandahl 
blev allmänt åtlöje. Söndasgs-Nisse skrev om det under rubriken ”Ryssen kommer”, 
och Frans Hodell skrev skillingtrycket ”Zandahls kanon”. Se Drejholt A. b. Zandahls 
patent i ”Athena och Ares”, 1999.

26 ÖDBERG, Fridolf. Om prinsessan Cecilia Wasa, markgref-
vinna af Baden-Rodemachern. Anteckningar af F. Ödberg. 
Stockholm, C. E. Fritzes Kungl. Hofbokhandel, 1896. 8:o. 231 
s. Senare marmorerat pappband, ryggen med brun titeleti-
kett, omslaget medbundet (A. O. Andersson, Lund). 600:-

Setterwall 522. Cecilia Vasa (1540-1627) var dotter till Gustav 
Vasa och Margareta Leijonhufvud och gift med Kristoffer II 
av Baden-Rodemacher. Hon ansågs mycket vacker och fick ett 
ganska stormigt liv. Mest känt är Vadstenabullret december 
1559 då Johan av Ostfriesland på Vadstena slott ertappades i 
Cecilias sovrum ”med hosorna nere”. 



27 ÖSTBERG, Ragnar. Stockholms nya rådhus. Förslagsritningar och beskrifningar. 
Stockholm, Aktiebolaget Ljus, 1905. Folio. 10,+ (2) s.+ 18 planscher. Häftad, något 
nött omslag. 1100:-

Ett av de tidigare förslagen. Östbergs senare revisioner ledde till att det tilltänkta 
rådhuset fick bli det nya stadshuset medan ett nytt rådhus istället byggdes på Sché-
elegatan, där det uppfördes efter Carl Westmans ritningar.


