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Nyhetslista 38

BONNEVILLE de MARSANGY, Louis. Le Comte de Vergennes. Son ambassade
en Suède 1771-1774. Avec un portrait en héliogravure. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie,
1898. 8:o. Porträtt,+ (5),+ (blank),+ 468 s. Häftad, oskuren och ouppsprättad, med
tryckt omslag. Främre omslaget lite missfärgat och något ”vågigt”.
750:Setterwall 2166. Skildring av den franska diplomatins bidrag till Gustav III:s statskupp 1772 genom utdrag ur Vergennes depescher från Stockholm. Dock utan att
komma med så mycket nytt, ansåg Verner Söderberg i HT 1899. Charles Gravier,
comte de Vergennes (1717-87) hade innan han kom till Sverige varit franskt sändebud
i Konstantinopel, och 1774 blev han fransk utrikesmininster.

2

BONNEVILLE de MARSANGY, Louis. Le Chevalier de Vergennes. Son ambassad a Constantinople. 1-2. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1894. 8vo. VIII,+ 397,+ (2);
(4),+ 402,+ (1) pp. Sewn as issued, uncut and unopened, with printed wrappers.
Two volumes.
600:Skildring av Charles Gravier, comte de Vergennes (1717-87), ambassad i Konstantinopel åren 1755 till 1768. Han blev sedan fransk ambassadör i Sverige mellan 1771 och
1774 och bidrog till Gustav III:s statskuppp. 1774 blev han Frankrikes utrikesminister.

3

CALLMER, Christian. In Orientem. Svenskars färder och forskningar i den europeiska och
asiatiska Orienten under 1700-talet. Stockholm,
Almqvist & Wiksell, 1985. 8:o. 243 s. Häftad och
oskuren. (Asiatica Suecana 2.)
750:Behandlar svenskar i Orienten, från Karl XII:s
expeditioner till Åkerblad, med utförliga redogörelser för bl. a. Eneman, Hasselquist, Björnståhl och
Matthias Norberg, samt ett kapitel om svenska beskickningen i Konstantinopel som utgångspunkt för
forskningar i Orienten.

4 DAHL, Viking. Den allkonstnärliga syntesen.
Kortfattad orientering. Varberg, Standard-Edition,
1939. 8:o. 20 s. Klammerhäftad med tryckt omslag.
Tryckt i 600 exemplar av vilka detta är nummer
12.
600:Viking Dahl (1895-1945), svensk komponist. Han
studerade dans för Isadora Duncan i Paris, och på rekommendation från Ravel - komposition för
Charles Koechlin. Upplageuppgiften på 600 exemplar får tas med en stor nypa salt, då denna - liksom de flesta av hans skrifter - är ganska sällsynt.
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DAHL, Viking. På väg till ett allkonstverk.
[=Omslagstitel.] Lund, C. W. Lindströms bokhandel, (1924). 8:o. 33 s. Klammerhäftad, med tryckt
omslag. (Musikkulturella studier 2.)
750:Viking Dahl (1895-1945), svensk komponist. Han
studerade dans för Isadora Duncan i Paris, och
- på rekommendation från Ravel - komposition
för Charles Koechlin. Del 1 av ”Musikkulturella
studier” hade titeln ”Musikundervisning och musikkultur”. Omslaget med ett träsnitt av Henri van
Straten.

6 FLODMARK, Johan. ”Så blefvo alla nöjda” En kulturbild från förra århundradet af Johan Flodmark. [=Rubrik.] Stockholm, Kôersners boktryckeri aktiebolag, 1898.
Folio. 9 s. Senare marmorerat pappband med röd titeletikett på frampärmen, och gråpappersomslag medbundet.
Dedikation till Louise Flodin.
600:Särtryck ur ”Holmia. Illustrerad skrift utgifven af Stockholms nation till förmån för dess byggnadsfond”. Handlar
om Erik Ekholm och tryckfrihetsbråket kring Carl Envallssons pjäs ”Så blefvo alla nöjda eller det lyckliga tillfället”
från 1782.

7

FROSTERUS, Henrik. Inledning til swenska krigslagfarenheten. 1-2. Stockholm,
Peter Hesselberg / Uppsala, Joh. Edman, 1765-70. 4:o. (34),+ 314,+ (2); (26),+ 315662,+ (28) s. Andra delens titelsida med graverad vinjett. Samtida skinnband, rikt
guldornerade ryggar, upphöjda bind med röda resp. gröna titel- och deltiteletiketter, röda snitt. Två volymer.
Mycket fina band, av samma bokbindare men med
olika stämplar i ryggfälten
(eventuellt Christopher
Schneidler).
5000:Henrik Frosterus (1727-72)
blev 1756 juris docent i Uppsala och v. notarie i generalkrigsrätten, där han fick
ta över bankkommisarien
Thure Wennbergs samlingar
om den svenska krigslagfarenheten, utifrån vilka han
utarbetade detta arbete.
Han blev 1771 professor i
juridisk ekonomi i Uppsala.
Verket innehåller mycket
information om de olika
regementerna, utrustningar
mönstringar, boställen och löner, indelningsverket, försvarets äldre historia m.m.
Första delen behandlar kavalleriet och den andra infanteriet.
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(GRANBERG, Per Adolf.) Öfversigt af Sveriges penningväsende och statshushållning under förra seklet och till närvarande tid. Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri, 1823. 8:o. (6),+ 50 s. Lagerfläckig. Häftad och oskuren, i samtida
gråpappersomslag. Författarnamnet med
bläck på titelbladet. Med Axel Lewenhaupts namnteckning, daterad Stockholm
1823.
750:Hesse 0841. Stor del av texten publicerades
av Granberg som artiklar i ”Allmänna journalen” 1818, men här samlad och utökad.
En ny upplaga med ändrad titel utkom
1840.

9 Gyllenstierna. TOLSTADIUS, Eric. The trognas beredwillighet at dö. Betrachtades i anledning af Tobiae 3. cap. 3: och 6. verser. wid hans kongl. majestetz högtbetrodde manns, riksens rådz, presidents uti
Kongl. Swea hof-rätt, och Åbo Academieae
cancellers, then högwälborne grefwes och
herres, herr Carl Gyllenstiernas grefwes til
Steninge, frij-herres til Limmared, herres til
Bielkesta, Aljö och Öhrnäs, &c. &c. högtansenliga jordafärd, uti Riddarholms-kyrckan
i Stockholm den 30 junii, åhr 1723. uti en christelig och enfaldig lijk-predikan förestäld; men
sedermera efter begiäran til trycket befordrad,
af Erico Tolstadio. Stockholm, Joh. laur. Hoorn, (1723). Folio. (4),+ 60,+ (12) s. De första två
bladen med förstärkning i innermarginal, liten
papperslagning i övre hörnet på s. 3-6 och s.
9-10 med dito fläck. Fint modernt halvpergamentband, ryggen med fint handtextad titel, marmorerade pärmpapper och rött
äldre snitt (Hedberg?). Ur Fredrik Vult von Steijerns bibliotek, med hans förgyllda
pärmexlibris.
3500:Avslutas med tre hyllningsdikter: ”Minnes-piramid och ähre grifft” av B. C. R.,
”Epicedium illustrissimis manibus...” av Gustav Lithou och ”En stierna i Norden är
fallen til jorden” av J. D. K. Sidorna 45-60 innehåller personalia. Carl Gyllenstierna
(1649-1723) gjorde en snabb ämbetsmannakarriär, enligt ett elakt rykte tack vare
hans vackra utseende. Han visade sig dock vara en skicklig och mycket användbar
byråkrat och blev 1718 president i Svea hovrätt och 1719 kansler för Åbo universitet.
Han gifte sig 1706 med Anna Maria Soop, till vilken denna skrift är tillägnad.

10 HAUSEN, Reinhold. Die Wappen- und Namenszeichnungen auf den Felsen bei Hangö Tulludde.
Abgebildet und herausgegeben von Reinh. Hausen.
Helsingfors, J. Simelii Erben, 1902. 8:o. 16 s.+ 4 utvikbara
planscher med avbildningar,+ plansch med fotografier.
Häftad, med brunt originalomslag. Dedikation till Eugène Lewenhaupt från utgivaren.
950:-

11 KLEMMING, Gustaf Edv. (utg.) Flores och
Blanzeflor. En kärleksdikt från medeltiden.
Efter gamla handskrifter af Gustaf Edv.
Klemming. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1844. 8:o. XXX,+ 122 s.+ litogr. plansch.
Tryckt på rosa, stort papper med stora marginaler. Samtida rödbrunt marokängband,
guldornerad rygg, pärmarna med guldram,
med tryckt främre omslag, också på rosa
papper. Bandet delvis blekt. (Samlingar
utgifna av Svenska fornskrift-sällskapet.
Första delen.) Ur Ludvig Manderströms
bibliotek, med hans exlibris och blindstämpel.
2500:-

Åström 1:1. Härligt exemplar av fornskriftsällskapets första publikation, med fin proveniens. Greven och blivande utrikesstatsministern Ludvig Manderström (1806-43)
var en av sällskapets grundare och själv en flitig utgivare av historiskt källmaterial.

12 LA TOCNAYE, Jacques-Louis de Bourgrenet de.
Resa genom Irrland åren 1796 och 1797 af De Latocnaye. Sammandrag af Samuel Ödmann. Stockholm, Johan Pfeiffer & Carl Schiöström, 1803. 8:o.
(4),+ 257,+ (11) s. Enstaka lagerfläckar, bruntonad på
s. 67-68, 179,189-190 och i registret. Samtida hfrbd,
rikt guldornerad rygg med beige och blå titeletikett,
marmorerade pärmpapper. Det ena titelfältet med
texten ”Ödmanns samlade öfversättningar” och det
andra med ”Latocnaye resa”.
2000:Det franska originalet “Promenade d’un Francais
dans l’Irrlande”, utkom 1797. Samuel Ödmann har
dock översatt från den tyska översättning som kom i
Erfurt år 1800, dock jämförd med det franska originalet. De La Tocnaye (1767-?) var fransk officer som
lämnade Frankrike under revolutionen och företog
flera resor, bl.a. i Sverige och Norge under åren 17981800.

13 [Lag.] Sweriges rikes lag gillad och antagen på riksdagen åhr 1734. Stockholm,
Henr. Fougt, 1781. 8:o. (24),+ 433,+ (1) s. Genomgående lagerfläckig, enstaka fuktränder. Något nött samtida hfrbd, rikt guldonerad rygg med upphöjda bind och
röd titeletikett, röda snitt, slitna kapitäl.
2000:Colliander s. 522. Henrik Fougt hade året innan tryckt den första upplagan av 1734
års lag satt i antikva men här 1781 återgår han till fraktur.

14 MAGNUS, Olaus. Olai Magni gentium septentrionalium historiæ breviarium. Leiden, Ex
officina Adriani Wijngaerde, 1652. 12mo. Engr.
title,+ (10),+ 611,+ (73) pp. One engr. in text with
a runic alphabet. Minor foxing in margins, the
engraved title with paper repair. Contemporary
vellum. Ur Bror Emil Hildebrands bibliotek,
med hans namnteckning, daterad Stockholm
1845.
6000:Collijn, Olaus Magnus, s. 42. 17:e upplagan av
Olaus Magnus’ ”Historia om de nordiska folken”.

15 (MARTIN, F. R.) Vägledning genom F. R.
Martins samlingar från Orienten utställda
på Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897. Stockholm, P. A.
Norstedt & söner, 1897. 12:o. 28 s. Häftad, med
tryckt grönt omslag.
1800:Ovanlig utställningskatalog med Martins samlingar som ihopbragtes under resor i Turkiet och
Egypten åren 1895-96 och genom Ryssland, Kaukasus och Central-Asien 1894-95.

16 Mälareprovinsernas Enskilda Bank 1847-1897.
[=Omslagstitel.] Västerås, A. F. Bergh, 1897. 8:o.
32,+ (3) s. Tryckt inom blå ram. Häftad, med
omslag. Ryggen trasig.
750:Affärsbanken Mälareprovinsernas Enskilda Bank
grundades i Västerås 1847. Den uppgick 1902 i
Aktiebolaget Mälareprovinsernas bank, och ett
nytt ståtligt huvudkontor, ritat av Erik Josephson,
uppfördes på Skeppsbron 8 i Stockholm. Efter diverse olika turer uppgick banken 1926 i Svenska
Handelsbanken.

17 NORDENANKAR, Wilhelm. Om enskilda banker
i Sverige. af W. Nordenankar. Stockholm, W. F.
Dalman, 1848. 8:o. 36 s. Lätt fuktrand i överkant.
Häftad, oskuren med tryckt grönt omslag. 900:Hesse 1410. Wilhelm Nordenankar (1800-58) var ledamot av bankoutskottet vid riksdagarna 1834–35,
1840–41 och 1844–45 och deltog i bildandet av Örebro privat-bank 1836, Smålands privatbank 1837 och
Mälarprovinsernas enskilda bank 1847.

18 PETREJUS, Nicolaus. Cimbrorum et gothorum origines, migrationes, bella, atque coloniæ, libris duobus à M. Nicolao Petreio, quondam præposito Synderaas &
pastore in Aas, recensitæ, nunc vero primum in lucem editæ. Leipzig, Johann Melchior Lieben, 1695. 8:o. Graverat extra titelblad,+ (14),+ 64, 63-116 s. Titelbladet med
papperslagning nedtill. Småfläckar. Vinrött hkbd
från slutet av 1800-talet med guldornerad rygg. Från
Museibiblioteket i Göteborg med stämpel och utgallringsstämpel samt dess förgyllda pärmstämpel
på frampärmen, och ur Arvid Mårtensons bibliotek,
med hans exlibris.
4200:Warmholtz 1307. Bibl. danica III, sp. 33. Thesaurus
593. Fiske 459. Första upplagan av Petrejus arbete. En
dansk översättning utkom 1706 och en tysk 1699. Nicolaus Petrejus, eller Niels Pedersen, var dansk prästman och skrev verket på 1570-talet. Han hävdade att
cimbrerna och goterna härstammade från Gotland,
d.v.s. Danmark, och verket mottogs mycket väl i Danmark medan svenska fornforskare som Verelius och
Hadorph förkastade hans enligt Warmholtz ogrundade satser. Denna tryckta del av
Petrejus arbete lär, också enligt Warmholtz, endast vara en mindre del av hans bok.

19 RIMBERT || ARRHENIUS, Claes (ed.). S. Anscharii primi Hamburgensium
Archiepiscopi, & in Scandiana vicinarumq; gentium regna ac ditiones pontificii
legati vita gemina una oratione prosa ante annos minimum DCCCVIII scripta per
S. Rimbertum ipsius primùm diaconum, postmodum in utroq; munere successorum: Altera oratione metricâ ante annos DCVI. scripta, ut putatur, per Gualdonem Corbeiensem Monachum: Nec non prioris vitæ versio vetus Svecica, quam
dedit ante annos saltem CCLXXXVII. S. Nicolaus Lincopensis episcopus: Una
cum viri clarissimi Petri Lambecii ante annos XXVI. Hamburgi ad has vitas edi-

tis annotatis. Junctium nunc ista, adjectis suis excerptis chronologicis indicibusq.
necessariis, primus in Sveciâ edidit Claudius Arrhenius. Stockholm, Henricus
Keyser, 1677. 4:o. (8),+ 280,+ (24) s. Återkommande svaga fuktränder i övre marginal, enstaka små- och lagerfläckar, något större fläck på s. (7-8) och 7-8. Samtida
pergamentband, fint handtextad titel på ryggen, marmorerade snitt. Ur Neschers
bibliotek, med hans svarta biblioteksstämpel. Med ett gammalt heraldisk lacksigill
på titelbladet, en disket ”dupl”-markering och en äldre namnteckning av Waller.
Ur Pehr Erik Thyselius bibliotek, med hans namnteckning daterad 1836, och med
Allan Gunthers exlibris.
6000:-

Collijn sp. 770-71. Warmholtz 1664. Schück III, s. 245f. Carlander II, s. 461. Fint exemplar av den första svenska utgåvan av Rimberts Ansgarsbiografi. Innehåller Rimberts prosatext på latin med den svenska översättningen parallellt, Gualdos metriska text utan översättning - båda med förord av Petrus Lambek - och en kronologisk
översikt över Ansgars liv av Arrhenius, samt diverse mindre dokument. Både
Rimberts text och Gualdos dikt hade upptäckts av Petrus Lambeck i klostret Saint
Germaine des Prés och han lät publicera dem 1652. Dessa båda texter har Arrhenius
tryckt av med obetydliga tillägg. Den svenska texten är medeltida och återfanns i
den s.k. Nådendals klosterbok som Elias Brenner påträffat i Finland och överlämnat
till Antikvitetskollegiet. Arrhenius upptäckte att det var en tidigare översättning av
den av Lambeck utgivna texten och lät den då ingå i denna utgåva. Claes Arrhenius
adlades Örnhielm 1684. Daniel Georg Neschers (1753-1827) bibliotek var särdeles
starkt i svensk historia och det skulle efter honom säljas på auktion i Stockholm
1828, men förvärvades istället av Kungliga biblioteket. Därifrån har denna sålts som
dubblett, troligen på 1831 års stora dubblettförsäljning.

20 Runeberg. KNORRING, Oscar von & STAAF, C. T. Taflor till Fänrik Ståls sägner. Komponerade af C. T. Staaf. Jemte de finska regementernas uniformer. Med
text af Oscar von Knorring. Stockholm, P. B. Eklunds förlag, 1884. Tvär folio. (2),+
19,+ (1) s.+ 22 färglitogr. planscher. Något nött blått dek. okbd med titeln i guld på
frampärmen, små skador på kapitäl och en vit färgfläck på ryggen.
2200:Tre planscher med finska uniformer.

21 SONNINI, Charles Sigibert. C. S. Sonninis resa i Öfra och Nedra Egypten. Sammandrag. Stockholm, Johan Pfeiffer, 1801. 8:o. (6),+ 266,+ (15) s. Lagerfläckig och
med enstaka småfläckar. Något nött samtida hfrbd, rikt guldornerad rygg med
beige och blå titeletikett, marmorerade pärmpapper. Det ena titelfältet med texten ”Ödmanns
samlade öfversättningar” och det andra med
”Sonninis resa”.
1600:Första svenska upplagan av “Voyage dans le
haute et dans la basse Égypte” som utkom i Paris
1799. Översatt och sammandragen av Samuel
Ödmann efter den tyska upplagan som utkom
i Leipzig år 1800. C. S. Sonnini (1751-1812) var
fransk naturvetenskapsman och flitig medarbetare i ”Histoire naturelle”. Han utgav även en resa
i Grekland och Turkiet.

22 (SPANHEIM, Friedrich.) Le soldat suedois. Ou histoire veritable de ce qui s’est
passé depuis la venuë du roy de Suede en Allemagne iusques à sa mort. Derniere
edition, reueuë & augmentée de nouueau. Rouen, Iean Berthelin, 1634. 8:o. (8),+
496,+ (56) s. Enstaka små rostfläckar. Samtida pergamentband, ryggen med handskriven pappersetikett. Äldre namnteckning på titelbladet.
4500:Warmholtz 3796 not. Ej i Planer. Senare
upplaga, utökad på slutet med ett blad med
den svenska soldatens brev till Gustav II
Adolfs änka Maria Eleonora, ”Lettre du
soldat suedois a la tres-haute, tres-puissante, & serenissime princesse Marie Eleonore”. Teologen Friedrich Spanheims ”Le
soldat suedois” blev en av de mest spridda
skildringarna av kriget, och inte minst av
slaget vid Lützen och Gustav II Adolfs död.
Den skall enligt Warmholtz ha skrivits på
uppmaning av Rasche, en diplomat i Gustav II Adolfs tjänst. Redan 1633 utkom ett
antal upplagor och fler åren därefter samt
översättningar. En italiensk, ”Il soldato
svezzese”, utkom 1634, en holländsk ”De
Sweedsche soldaet”, 1649. En engelsk, omfattande kapitlet om Lützen och kungens
död, utkom 1633: ”The Great and Famous Battel of Lutzen [...] ”. Friedrich Spanheim
(1600-49) var kalvinist och studerade teologi i Genève. Han blev professor i filosofi

där 1626 och verkade mellan åren 1633 och 1637 även som rektor. 1642 flyttade han
till Leiden för professorstjänsten i teologi. Han är far till numismatikern Ezechiel
Spanheim, vilken utpekades av Mauvillon som författare till verket.

23 WIESELGREN, O. (utg). Sveriges teaterhistoriska samfund. Årsskrift 1912-1914.
Stockholm, Centraltryckeriet, 1913-15. 8:o. (4),+ 101 s.+ plansch; (4),+ 131 s.+ plansch;
(4),+ 67 s.+ slip. Illustrerade. Häfte två med fuktrand i övre hörn mot slutet. Häftade, med omslag. Tre volymer, andra häftet med något nött omslag. Tredje häftet
med stämpel från Sveriges teatermuseum.
900:-

Troligen allt som utkom av denna mycket innehållsrika årsskrift. Innehåller artiklar
inom svensk teaterhistoria av Oscar Wieselgren, Johan Flodmark, G. Nordensvan,
Karl Warburg m.fl. I den medhäftade slipen i tredje delen berättar redaktionen att
häftets omfång p.g.a. dålig ekonomi blivit nedbantat men de hoppas att situationen
ska förbättras. Det gjorde den troligen inte. Bifogat ligger en anmälningsblankett för
medlemskap i samfundet och ett prospekt av Johannes Svanberg om ett svenskt teatermuseum.

24 WIESELGREN, Oscar. Bidrag till kännedomen om 1600-talsdramat i Sverige. Ak.
avh. Uppsala, 1909. 8:o. (2),+ XXXX,+ 99 s.
Fint halvpergementband, guldornerad rygg,
marmorerade pärmpapper och med omslaget medbundet. Dedikation till Olle Hilding
och med dennes donationsstämpel.
750:Roligt proveniensexemplar

25 WIESELGREN, Peter. Historik öfwer swenska bränwinslagstiftningen under
200 år af P. Wieselgren. Lund, Lundbergska boktryckeriet, 1840. 8:o. XII,+
224,+ 46,+ (1),+ (blank),+ 16 s. Svag fuktrand i övre marginal. Kraftigare mot
slutet. Samtida grönt pappband, något
nött guldornerad rygg som av blekning
blivit blå, gula snitt. Med A. Lewenhaupts
namnteckning.
2000:Första upplagan av nykterhetsförkämpen
Peter (Pehr) Wieselgrens (1800-77) viktiga
genomgång av brännvinshanteringen
ändra fram till brännvinsbrännandets
frisläppande i början av 1800-talet, och
dess konsekvenser. De båda separata pagineringsföljdena på slutet med rubrikerna,
”Supplement till P. Wieselgrens Historik
öfwer swenska bränwinslagstiftningen under 200 år” resp. ”Bihang. Förklaring i anledning af Dr. Reuterdahls anmärkningar i
Theol. Qwartalsskrift 1838, 3h. om nykterhet och nyktershets-sällskaper.” Dessa båda
med tryckåret 1839.

26 (WRANGEL, F. U.) Ätterna Leijonhufvud och Lewenhaupt. Separattryck ur
“Svenska Adelns Ättartaflor ifrån 1857”. Stockholm, P. A. Norstedt, 1897. 12:o. (6),+
94 s.+ 2 dubbelsidiga tabeller. Samt två sidor med handskrivna tillägg rörande Eric
Abrahamsson Leijonhufvuds släktträd. Något nött rött marokängband, guldornerad rygg och pärmar, övre guldsnitt och med omslaget medbundet (G. Hedberg).

Ur B. A. Leijonhufvuds bibliotek, med namnteckning och namnet guldpräglat på
bakpärmen, samt med bläck ”Gåfva från general B. A. Leijonhufvuds son öfversten Sten L. i sept 1913 till Eugène Lewenhaupt”.
1200:Upplaga tryckt i 16 exemplar, varav detta är nr 5. tryckt för Broder Abraham Leijonhufvud.

