
1 AFZELIUS, Arv. Aug. Blad ur en dagbok under studentfärden till Köpenhamn 
i juni månad 1845. Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1846. 8:o. (4),+ 99,+ (1) s. 
Enstaka småfläckar, papperslagning av reva s. 63-64. Samtida blindpressat lila 
pappband, nött rygg, blekt och med små fuktränder. Samtida ägarnamnteckning 
av Södermark och med Bengt O. Myrgårds exlibris. 750:-

Med tryckt dedikation till de trogna ungdomsvännerna E. G. Geijer och P. D. A. 
Atterbom. En lycklig resa i skandinavismens tecken. Färden gick via Gotland, med 
besök av Visbys kyrkoruiner, vidare via Karlskrona, Ystad och Malmö till Köpen-
hamn. Där besöker de glada studenterna det nyöppnade Thorvaldsens museum, gör 
visiter och dricker skålar samt avslutar med företräde hos Christian VIII.

Folklivsforskaren och visamlaren Arvid August Afzelius (1785-1871) var vid denna tid 
dock inte student utan sedan länge kyrkoherde i Enköping.
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2 ANDERSSON, Aksel (utg.) Variarum rerum vocabula cum Sueca interpreta-
tione Stockholm 1538. Glosor till Terentii Andria med inledning, anmärkningar 
och alfabetiskt index över de svenska orden utgivna av Aksel Andersson. I. Täkst. 
[=Omslagstitel.] Uppsala. Almqvist & Wiksell, 1890. 4:o. (2),+ 74 s. Tryckt på stor 
och tjockt papper. Häftad, oskuren och delvis 
ouppsprättad, med tryckta omslag. Något nött 
rygg. Dedikation till Eúgene Lewenhaupt från 
utgivaren. 750:-

Allt som utkom. Tryckt text på omslagens insidor. 
”Variarum rerum vocabula” som trycktes i Stock-
holm 1538 är den äldsta kända tryckta svenska 
ordboken och är endast känd i det exemplar som 
finns på Kungliga biblioteket. Glosorna till Te-
rentius har inget annat med ordboken att göra 
än att någon elev på 1500-talet skrivit dessa på de 
tomma bladen på slutet av volymen.

3 Armfelt. TEGNÉR, Elof. G. M. Armfelt i Neapel år 
1794. [=Rubrik.] Aftryck ur Historisk Tidskrift 1883. 
Stockholm, Kongl. Boktryckeriet, 1883. 8:o. 24 s. 
Häftad, med något nött tryckt omslag. 200:-

Setterwall 2285.

4 DE BRUN, Frans. Det medeltida Stockholm. 
Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1911. 8:o. 63 s. In-
terfolierat exemplar med blyertsanteckningar och 
med inklistrade bilagda tidningsartiklar, dels 
Nils Östmans recension av verket och dels Frans 
de Bruns replik. Grönt halvmarokängband, blekt 
guldornerad rygg med upphöjda bind, guldorne-
rade pärmar med marmorerade pärmapper, mar-
morerade snitt och med omslaget medbundet (G. 
Hedberg.) Med dedikation till Nils Östman. Med 
bilagda handskrivna lappar och kartor, troligen 
arbetsmaterial till Östmans recension. 2000:-



Både mycket vackert och bra proveniensexemplar och ett mycket innehållsrikt ex-
emplar med Östmans anteckningslappar och kommentarer på de interfolierade 
bladen. Frans de Brun (1886-1930) var egentligen matematiker, docent och lärare vid 
Södermalms högre allmänna läroverk, Södra latin. Men även engagerad och flitig 
arkivforskare kring Stockholms äldre historia. Hans stora ”Holmiana et alia” utkom 
i privattryck i sex delar 1922-25. Nils Östman (1882-1934) var arkivarie och anställd 
först på Stockholms rådhusarkiv och senare på Stockholms stads arkiv, författare till 
åtskilliga artiklar och böcker rörande Stockholms historia. 

5 FLORIAN, J. P. Claris de. Fabler af Florian 
med flyttbara, colorerade och utklippta fi-
gurer. Öfversättning af J. M. Stjernstolpe. 
Stockholm, Carl Deleen, 1825. Tvär 8:o. (2),+ 
34 s. + löst handkolorerat grav. fondkort av 
tjockare papper,+ 17 lösa formklippta hand-
kolorerade grav. figurer på tjockare papper. 
Texten med lätta lagerfläckar. Texten häftad 
i samtida marmorerat pappomslag, fonden 
och bilderna lösa i 
likadant marmorerat 
samtida konvolut, 
båda i marmorerad 
pappkassett. Mycket 
fint exemplar. 6000:-

Klingberg 1824:4. 
Detta är andra delen 
av ”Fabler av Flo-
rian”, den första kom 
1824. Ingen av de-
larna avslöjar att det 
finns en till. I fond-
kortet finns färdiga 
skåror där figurerna 
kan sättas in. Det 
ska enligt förordet 
finnas 21 lösa figurer. 
till de 13 fablerna, 4 
saknas således.



6 GEIJER, Erik Gustaf. Svenska folkets 
historia af Erik Gustaf Geijer. 1-3. Öre-
bro, N. M. Lindh, 1832-36. 8:o. (11),+ 
(blank),+ 348; (4),+ 392; (4),+ 482,+ (2) s. 
Lätta fläckar i del tre. Samtid ljusbruna 
hfrbd, guldornerade ryggar med röda 
titeletiketter, gröna stänksnitt. Tre voly-
mer. Ur Margaretha Cronstedts biblio-
tek, med hennes exlibris. 3000:-

Setterwall 347. Fint exemplar. Allt som 
utkom av Geijers viktiga svenska historia 
och som sträcker sig fram till och med 
drottning Kristina. Den utgavs parallellt 
på tyska i översättning av S. P. Leffler 
för att utgöra det svenska bidraget i ”Ge-
schichte der Europäischen Staaten”.

Det första kapitlet, med tiden före kris-
tendomens ankomst, kallas av Geijer för 
”Den nordiska sagan”.

7 HILDEBRAND, Hans & ALMQUIST, Johan Axel (utg.) Stockholms stadsböcker 
från äldre tid. 1-3 serien: Jordeböcker 1-2 + Tänkeböcker 1-5 & ny följd 1-8 + Skot-
teböcker 1-3. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1876-1948. 8:o. Uniforma senare 
ljusa linneband med svarta titeletiketter och medbundna omslag. 17 volymer. Från 
biblioteket på Säbylund. Del I:1 som är tryckt på tjockare papper är ”Ledamotsex-
emplar” och har tillhört Anders Fryxell, med dennes namnteckning, och Albin 
Bagge, med anteckningen att Eugène Lwenhaupt inköpt den på auktion efter Bag-
ge 1888. 4500:-

Fin svit av de tre första serierna. Omfattar: Serie 1: Stockholms stads jordebok 1420-
1474 resp. 1747-1498. Serie 2: Tänkeböcker 1474-1520. 1-5 & Tänkeböcker ny följd. 
1544-1591. 1-8. Serie 3: 1: ”Stockholms stads skottebok 1460-1468 samt Strödda räken-
skaper från 1430-talet och från åren 1460-1473”. 2: ”Stockholms stads skottebok 1502-
1510”. 3: ”Stockholms stads skottebok 1516-1525 samt strödda räkenskaper”. 



8 INCHINO, Gabriele. Conciones de quatuor hominis novissimis. Nunc primum 
ex Italico in Latinum idioma conversae interprete F. Antonio Dulcken. Cologne, 
Ioannem Crithium, 1609. 8vo. Engr. title,+ (46),+ 919 pp. A worm hole in margin 
first 20 leaves and between 835 and 868, some spotting, a bit larger on pp. 236-240, 
stain p. 681. Contemporarary blind stamped pig-skin binding, spine with four rai-
sed bands, boards with black stamped inlays, front board with Jesuit emblem and 
rear with an Agnus Dei, red edges. Worn in corners, foot of spine with minor tear, 
small wormholes. Lacks a half title. 9000:-

VD17 12:192851F. First edition of the latin translation of this collection of sermons 
by Gabriele Inchino, translated and edited with comments by Antonius Dulcken 
(1560-1623). The Italian original ”Prediche sopra i quattro Novissimi” was published 
in 1596. Gabriele Inchino (1548-1608) was an Italian preacher and theological writer 
known for his sermons and books on teaching preaching. He composed sermon gui-
des deciphering what was appropriate for parish preaching and what was better for 
monastic settings.



9 KARLIN, G. J:son. Skånsk textil konstslöjd. 43 illustra-
tioner och 1 färgplansch. (Särtryck ur ”Dansk tidsskrift 
for kunstindustri.”) Lund, Kulturhistoriska föreningen, 
1886. 4:o. (4),+ 28 s.+ 1 plansch. Något nött och lite 
fläckigt ohkbd. 500:-

10 KEMPFF, Karl Hjalmar. Piræeuslejonets runrist-
ningar. 1-2. Gävle, Gefle- Postens tryckeri, 1894-97. 
4:o. 46; 34 s. Häftade, med tryckta omslag. Två häf-
ten. Dedikation till professor L. F. Läffler. 750:-

Kempff var lektor vid Högra allmän läroverket i 
Gävle och får nog karaktäriseras som duktig amatör.

11 [Kungsträdgården.] Ordning för dem, som 
wilja promenera i Kongl. maj:ts trägård wid 
Jacobi-kyrka. [=Rubrik.] Daterad Stockholm 
den 22 augusti 1795. (Stockholm, Kongl. tryck-
eriet, 1795.) Folio. Ettbladstryck. Vikt och med 
nedre hörnet bortklippt. 1500:-

Förnyade förhållningsorder för att upprätthålla 
ordningen bland de som önskade promenera 
i Kungträdgården, undertecknad av C. W. 
Modée och kontrasignerad av Isaac Dellwik.



12 LAGERLÖF, Erland. Om dialogen sofisten. Ak. avh. 
Lund, Gleerupska universitets-bokhandeln, 1892. 
8:o. (6),+ 158 s. Häftad, med nött omslag, trasig rygg. 
Dedikation till ”kära faster Elise”. Senare tillskrift till 
”bibliofilen i Filipstad (Anders Ollfors) och med den-
nes exlibris. 300:-

Om Platons sofisten. Erland Lagerlöf är känd som 
översättare av grekiska texter till svenska och framfö-
rallt för sin översättning av Homeros.

13 LINNARSSON, Magnus. Postgång på växlande villkor. 
Det svenska postväsendets organisation under stormakts-
tiden. Ak. avh. Lund, Nordic Academic Press, 2010. 8:o. 
281,+ (3) s. Förlagsband med skyddsomslag. 200:-

14 (LUNDGREN, Per Wilhelm) || WIESELGREN, Sigfrid (utg.) En gammal lifstids-
fånges själfbiografi. Öfversedd och fullständigad samt barnavårdare tillegnad. 
Utgifven av Svenska Sällskapet för nykterhet och folkuppfostran det år 1837 stifta-
de Svenska nykterhetssällskapet. Stockholm, 
P. A. Norstedt & söner, 1906. 8:o. 145 s. Häftad, 
med något nött tryckt omslag. Ur Eugène 
Lewenhaupts bibliotek på Säbylund och med 
anteckningen att den köpts på auktion efter 
Alfred Lindberg 1921. 450:-

Per Vilhelm Lundgren ”Snuffe” (1832-1904) satt 
i fängelse i 50 år, mest på Långholmen. I boken 
berättar han om sin olyckliga barndom med 
försupna och slarviga föräldrar, sin ungdom, 
vistelse i fängelser och frigivning. Han skriver 
boken med förhoppningen om att andra ska 
dra lärdom av hans öde. Särskilt vill han att 
föräldrar ska ta del av hans ”mörka lefnad” 
och uppfostra sina barn till en lyckligare start 
i livet. Han skickade manuskriftet till fångvår-
dens generaldirektör, Sigfrid Wieselgren, 1901, vilken bearbetade och gav ut denna 
fem år senare. Wieselgren (1843-1910) var vid sidan av fångvårdsdirektör även riks-
dagsman och en av de viktigaste svenska nykterhetsförkämparna.



15 PAPE-CARPENTIER, Marie-Olinde. Barnafröjd, taflor och berättelser öfversatte 
efter Pape-Carpentier. Stockholm, Albert Bonnier, 1865. 8:o. 16 s.+ 8 handkolore-
rade litogr. planscher. Småfläckar. Förlagets litogr pappärmar, ryggen något nött. 
(Småbarnsböcker n:o 6.) Tillskift från morbror Wille till Stina Scheffer. 1500:-

Klingberg-Bratt 3240. Fint exemplar av denna 
ömtåliga och sällsynta barnbok. Översättning av 
Aurora Magdalen von Qvanten (pseud Turdus 
Merula). Den löpande texten med moraliserande 
djurberättelser är efter Pape-Carpentier franska 
original ”Histoires et leçons de choses pour le en-
fants” (1858), medan bilderna som visar avskräck-
ande exempel med tillhörande verser i Struwwel-
peter stil är efter tysk förlaga. 

16 PERINGSKJÖLD, Johan. Then första 
boken af Swea och Götha minnings-
mercken uthi Uplandz första del Thiun-
daland, fordom med gamla runor, eller 
annan nyare skrift, på stenar och berg 
kring landet, eller wid förnäma mäns 
lägerställen i kyrkior, antecknade: yt-
termera med flit aftagne, och korteligen 
beskrefne. Monumentorum sveo-gothi-
corum liber primus, Uplandiæ partem 
primariam Thiundiam continens, cum 
antiquitatibus ac inscriptionibus quæ cip-
pis & rupibus, vel tumbis incisæ passim 
reperiuntur; justa delineatione, brevique 
commentario illustratæ. Samt:  



Monumenta Ullerakerensia cum Upsalia nova, eller: Ulleråkers häradz min-
nings-mercken, med nya Upsala, uti Uplandz första del Thiundaland, anteck-
nade af kongl. secreteraren och antiquarien Johan Peringskiöld. Stockholm, Olof 
Eneæus/ Joh. L. Horrn, 1710-19. Folio. Grav. front,+ (8),+ 306 s.+ 6 grav. planscher, 
varav 4 dubbelsidiga eller utvikbara,+ utvikbar grav. karta. Tre inklistrade kop-
parstick i texten och två grav. vinjetter; (6),+ 352 s.+ 31 grav. planscher, varav 22 
utvikbara,+ utvikbar grav. karta över Uppsala. Båda delarna rikt illustrerade med 
träsnitt i texten. Genomgående fläckig och lagerfläckig, liten fuktrand i övre mar-
ginal i början av första delen och med bläckanteckning s. 186. Senare pergament-
band, ryggen med röd titeletikett, frampärmen med förgyllt spegelmonogram, 
röda snitt (G. Hedberg). I pergamentskodd marmorerad pappkassett. 12000:-

Warmholtz 344-45. Fiske, Runic literature, s. 55-56. Bygdén s. 12-13. Dessa två delar 
om Uppland var allt som utkom av riksantikvarie Johan Peringskiölds stort upplag-
da ”Swea och Götha minnings-merken”, tänkt att beskriva hela landets minnesmär-
ken och sevärdheter. De har fortfarande ett bestående värde då flera av de avbildade 
sevärdheterna idag är försvunna. Det gäller bl.a. ett stort antal runstenar men även 
inventarier i Uppsala domkyrka som förstördes vid branden 1702. Den första delen, 
som beskriver Vaksala och Gamla Uppsala med dess fornminnen, har parallelltext 
på svenska och latin medan den andra, ”Monumenta Ullerakeriensa” och som hu-
vudsakligen behandlar Uppsala och dess domkyrka, är enbart på svenska - trots 
titeln. De flesta av de fina planscherna är graverade av Truls Arwidsson.



17 PETERSON-BERGER, W. Svensk musikkultur. Stock-
holm, Aktiebolaget Ljus, 1911. 8:o. 47 s. Grönt papp-
band, guldornerad rygg med röd etikett. Ur Bengt Gus-
taf Adolf Julius Lilliehööks bibliotek, med hans exlibris, 
och med Musikmuseets stämpel. 600:-

Denna och ”Några ord om musikkritik” (Idun, 1912) är 
de två centrala texter i vilka Petersson-Berger formule-
rade sin kulturpolitiska syn och sin programförklaring 
som kritiker. Bengt Gustaf Adolf Julius Lilliehöök hade 
ett fint musikbibliotek.

18 PIPPING, Hugo. Om runinskriften på Rökstenen. 
Helsingfors, Finska litteratursällskapets tryckeri, 1919. 
4:o. (2),+ 50,+ (1) s. Häftad, med något trasigt tryckt om-
slag. (Acta Societatis scientiarum fennicæ. Tom XLIX. 
N:o. 1.) Dedikation till Erland Hjärne. 350:-

19 [Pomologi.] Utställningen Skånsk frukt i Blå 
Hallen, Stockholm 1-7 okt. 1940. 4:o. 41 blad med 
inklistade originalbrev, telegram, affischer, tid-
ningsartiklar och fotografier. Grön klotrygg med 
orange linnepärmar med svart titeltext. Tillskrift 
på främre omslaget. 4500:-

Samling av inklistade originalbrev, telegram, af-
fisch, utställningsskiss, tidningsartiklar och 13 
orginalfotografier rörande den stora utställningen 
av skånsk frukt, framförallt äpplen från Österlen, 
som ägde rum 1940.



Mycket uppmärksamhet visades utställningen som invigdes den 1 oktober 1940 av 
förste kammarens talman Johan Nilsson i närvaro av kronprinsparet Gustav Adolf 
och Louise. Sammanställningen härrör sannolikt från en av arrangörerna, troligen 
från trädgårdskonsulenten Gust. Rud. Persson som var utställningskommissarie.

20 SCHEFFERUS, Johannes. De antiquis verisque regni Sveciæ insignibus, liber 
singularis. Stockholm, Nicolaus Wankiif, 1678-(80?). 4:o. (8),+ 312, 311-318, 321-325,+ 
(3) s.+14 grav. och delvis utvikbara planscher 
(på 11 blad). Titelbladet med liten papperslag-
ning, med bokstavsskada i författarnamnet, 
liten bläckplump på blad 4 och s. 141-142, svag 
fuktrand från s. 290 och framåt, blyertsbockar 
i marginalen. Samtida skinnband, ryggen med 
upphöjda bind och guldornerad titeletikett, 
pärmarna med spegeldekor med fält i ljust och 
mörkt skinn, röda snitt. Ur Bror Emil Hil-
debrands bibliotek, med hans namnteckning 
daterad Lund 1830, och med Gunnar Scheffers 
exlibris. 9000:-

Collijn sp. 825. Fant 46. Hesse 1524. Warmholtz 6877. Schück III, s. 273 ff. Schefferus 
sista och postumt utgivna arbete. Trots titelbladets årtal trycktes inte boken klar för-
rän tidigast i slutet av 1679 och troligare 1680. Schefferus ville göra vissa ändringar 

men hans död i mars 1679 avbröt allt arbete och texten 
gavs ut med tillägg av utgivaren Johannes Columbus. 
Planscherna är graverade av Johan Peringskiöld på 
uppdrag av Johan Hadorph. Boken är skriven på Karl 
XI:s befallning och är en heraldisk och numismatisk 
utredning för att styrka Sveriges rätt till vapnet tre kro-
nor gentemot Danmark. Schück anser det vara Schef-
ferus bäst utförda arbete. Verket innehåller även tre 
andra uppsatser i ämnet: ”Excerptum ex dissertatione 
belli sveco-danici anno 1563” och ”Dess Reichs Schweden 
Beweis wegen der drey Chronen” med tysk och latinsk 
parallelltext samt Johan Hadorphs ”Påminnelser om de 
3 cronor” med svensk och latinsk parallelltext. Fina pro-
venienser. Riksantikvarien Bror Emil Hildebrand (1806-
84) hade ett fint bibliotek inriktat på historia, arkeologi 
och numismatik. Det såldes efter hans död på auktion 
1885. Statsheraldikern Gunnar Scheffer (1909-81) var 
rakt nedstigande ättling till Johannes Schefferus. 



21 SCHRÖDER, Johan Henric. Numismata Anglo-
Saxonica in Nummophylacio academico Upsali-
ensi adservata. 1-2. Ak. avh. Uppsala, excudebant 
Regiæ academiæ typographi, (1825). 8:o. (2),+ 14,+ 
(2); (2),+ 15-32,+ (2) s.+ plansch. Häftad och osku-
ren i samtida pappersomslag med handskriven 
titeltext. Ur Joh. Ax. Almquists bibliotek, med 
dess rundstämpel. 1500:-

Hesse 1547. Marklin 113 och 114. Avhandling om 
anglosaxiska mynt i Uppsala univerisitets mynt- 
och medaljsamling. Respondenter var Carl Åke 
Höökenberg och Bernhard Ulrik Oelreich. Utkom 
även i en bokhandelsupplaga.

22 [Studentspex.] Teateraffisch. Stort jubileum 
till firande af det 1800åriga minnet af kejsar 
Neros död. (En kort repetitionskollegium i 
historien, synnerligen att rekommendera för 
enhvar, som snart ämnar tentera i detta ämne, 
– för öfrigt för alla särdeles uppbyggligt att 
åhöra, och hälsosamt, fastän nervskakande, att 
åskåda.) Nero den blodtörstige tyrannen eller 
BLOD! BLOD!! BLOD!!! [...] [=Rubrik.] (Upp-
sala, 1868). Ettbladtryck (36,5 x 11 cm) tryckt på 
blodrött papper. Vikt. 950:-

Enligt blyertsanteckning på baksidan ett spex 
uppfört av Stockholms nation i Uppsala 1868. 
Författare Thore Ericsson. 

23 TEGNÉR, Elof. Folkväpningen i Sverige 1788. 
Anteckningar ur Gustaf III:s och G. M. Arm-
felts efterlemnade papper. Stockholm, P. A. 
Norstedt & söner, 1881. 8:o. (2),+ 34 s. Tryckt på 
bättre papper. Häftad, med tryckt omslag. De-
diktion till Eugène Lewenhaupt från förf.  250:-

Setterwall 2238. Separat ur historisk Tidskrift 
1881, troligen mycket liten upplaga.



24 TENGBERG, Niklas. Konung Gustaf III:s första re-
geringstid. Till och med 1772 års statshvälvfning. Frag-
ment af Gustaf III:s historia. Utgifvet av C. T. Odhner. 
Lund, C. W. K. Gleerup, 1871. (4),+ 134 s. Svag genom-
gående fuktrand i nedre hörn. Nära samtida grått hkbd 
med guldornerad rygg och främre omslaget medbun-
det. Med Thure Hamnells exlibris. 450:-

Setterwall 3489. Behandlar Gustav III:s första halvår 
som kung, dvs före statskuppen.

25 WAHRENBERG, C. F. I. Om Sveriges yttre politiska 
förhållanden under de tre första åren af konung Carl 
XII:s regering till freden i Traventhal. Stockholm, hos 
E. Westrell, 1856. 8:o. (4),+ 79,+ (1),+ X s. Häftad, delvis 
ouppskuren, med nötta omslag. Ur Gabriel Djurklous 
bibliotek, med hans namnteckning på främre omslaget, 
och ur biblioteket på Säbylund. 250:-

Setterwall 2773. Titelupplaga av densammes avhandling 
året innan ”Bidrag till Sveriges yttre [...]” med tillägg av 
ett förord. Wahrenberg var docent i historia vid Uppsala 
universitet. En till Karl XII mycket kritisk bok.

26 ZOLA, Émile. Jag anklagar ...! Öppet bref till 
franska republikens president från Émile Zola. 
Öfversättning från franskan. Stockholm, Al-
bert Bonniers förlag, 1898. 8:o. 36 s. Samtida 
rött kbd med guldornerad rygg. 1500:-

Första svenska översättningens av Zolas be-
römda och viktiga text ”J’accuse...!”, utkom-
men samma år som det franska originalet. Det 
öppna brevet som är ställt till Felix Faure, den 
franska republikens president, publicerades den 
13 januari i tidningen L’Aurore och bidrog till 
frikännande av Alfred Dreyfuss, och har blivit 
en symbol för avslöjande av rättskandaler och 
korruption.


