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ARISTOFANES || THOMANDER, Joh. Henr.
(övers.) Molnen. Lustspel af Aristophanes.
Stockholm, Georg Scheutz, 1826. 8:o. (2),+ V-VII,+
(blank),+ 3-134,+ (2 blanka),+ (4) s. Ljusa fläckar
på s. 77-81. Trevligt lätt nött grönt hfrbd med
guldornerad rygg. Ryggen lite blekt.
1200:Klemming, Sveriges dramatiska litteratur, s.
236. Komplett trots den märkliga pagineringen.
De avslutande fyra sidorna utgörs av förlagsreklam från Georg Scheutz. Med ett förord
där översättaren kommer till författarens försvar både i fråga om hans beryktade sedeslöshet och i frågan om hans angrepp på Sokrates;
”Twänne årtusenden hafva bort hinna att stadga
meningarna och Sokrates är ännu hedendomens
helgon, och Aristophanes är – Aristophanes.”
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BENZELIUS, Erik (utg.) Ioannis Vastovii, Gothi, Vitis Aquilonia, sive
vitae sanctorum regni Sveo-Gothici.
Emendavit et notis illustravit Ericus
Benzelius filius. Uppsala, Johannis
Henrici Werneri, 1708. 4:o. (26),+ 160
s.+ 1-76 sp.+ 77-84 s. Enstaka samtida
bläckanteckningar i marginalen. Lagerfläckar, mest mot slutet. Sammanbunden med:

Nyhetslista 50

BENZELIUS, Erik (utg.) Monumenta historica vetera ecclesiae Sveogothicae. Ex
Codd. MSS. collegit et illustravit Ericus Benzelius filius. Uppsala, Johannis Henrici
Werneri, 1709. 4:o. (6),+ XLVI,+ 176 s,+ 177-260 sp.,+ (4) s. Lagerfläckar och med
enstaka fläckar och fuktränder i marginalen. Delvis rikligt med marginalanteckningar och rättelser. Sammanbunden med:
BENZELIUS, Erik (pres.) || DAL, Nils Hufwedsson (resp.). Margaretae Nicolai
filiae abbatisae Vadstenensis de S. Birgitta Chronicon. Ex Codd MSS erutum.
versione & notis illustratum. Diss. Uppsala, Wernerianis, (1710). 4:o. (4),+ 43 s.
Samtida pergamentband, ryggen med titlarna skrivna med bläck. Första titelbladet
med sörmlänningen Carolus Wollraths namnteckning, daterad 1727, liksom Pehr
Thyselius och Petrus Hedelinus. "Nr. 58" skrivet på frampärmens insida. Ur Gustav
Holdo Stråles bibliotek, med hans exlibris.
15000:-

Warmholtz 1660 not, 1652 & 1673. Lidén I, s. 59. Fint samlingsband med tre av Erik
Benzelius utgåvor. Den svenska katoliken Johannes Vastovius följde Sigismund till
Polen och blev dennes hovkaplan samt bibliotekarie i Krakau. Hans bok om svenska
helgons leverne, som enligt Bring bygger på ganska ingående forskningar, utkom
första gången i Köln 1623. Den behandlar skandinaviska ”helgon” från Biskop Hubertus på 800-talet till den s.k. Wiks-Pilt år 1525, dock flera som aldrig blivit beatifierade, än mindre kanoniserade. Den blev tidigt sällsynt och utgavs av Erik Benzelius

d.y. i ny, kommenterad utgåva. Benzelius uteslöt påvebreven, men lät behålla originalets dedikation till Sigismund, dock med en lämplig reservation till läsarna.
Monumenta utkom i sex dissertationer under åren 1709-13 under titeln “Monumentorum ...” men fick slutligen ett gemensamt titelblad med föreliggande titel. Den
är en av Benzelius d.y:s (1675-1743) viktigare källpublikationer och innehåller en
serie medeltidskällor till Sveriges kyrkohistoria bl.a. “Biskop Brynolphs then tridies
chrönika”, biskop Ragvaldis “Oratio” och “Chronika episcoporum Lincopensium
paa svenske”, men även texter som “Omstændelig berættelse huru the swenske af
tyskarna blefwo i Stockholm förrådhne oc brände, åhr 1389”. Ännu oumbärlig, enligt
Lindroth. Respondenten till andra delen (s. 37-72) var Petrus Hedelinus, vars namnteckning återfinns på det första titelbladet, och det är troligen hans marginalanteckningar och rättelser med bläck som återfinns framförallt i “Chronika episcoporum
Lincopensium”.
Det sista arbetet är Nils Hufvedsson Dals (1690-1740) doktorsavhandling. Den innehåller en kommenterad utgåva av Margareta Clausdotters medeltida krönika över
Heliga Birgittas släkt, med en latinsk översättning. Margareta Clausdotter (†1486),
eventuellt dotter till Karl Knutssons halvsyster, var under 14 år abbedissa i Vadstena.
Provenienserna med viss sörmlandskoppling. Både Petrus Hedelinus, som dör 1721,
och Carolus Wollrath, som fått tag i boken 1727, kommer från Södermanland, och
Pehr Thyselius (1769-1838), som visserligen kommer från Vintrosa i Närke, blir dock
biskop i Strängnäs.
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BLADH, P. J. || RANCKEN, J. O. I. (utg.)
Bonderesningen i svenska Österbotten. En
episod från 1808 års finska krig. Dagboksanteckningar af kanslirådet P. J. Bladh, sammanstälda af J. Oskar I Rancken. Stockholm,
Albert Bonniers förlag, 1882. 8:o. (4),+ 107,+ (1)
s. Samtida hfrbd med guldornerad rygg och
marmorerade pärmpapper.
1500:Setterwall 2384. Kanslirådet och superkargören Peter Johan Bladh (1746-1816) fick sin gård
nedbränd under kriget och blev tillsammans
med sonen, Carl Edvard Bladh som också skrev
om kriget, förd till Åbo i fångenskap misstänkt
för att ha eggat allmogen till mostånd mot ryssarna.

4 CRUSELL, Bernhard. Fågelleken. Orden af Esaias Tegnér. Musiken af Bernhard
Crusell. Stockholm, Stentryck af C. Müller, 1828. Liggande 4:o. Litogr. titelblad,+
(blank),+ (2) s.,+ 3-18 litogr s. med noter,+ (2),+ (2, blanka) s. Något lagerfläckig och
med svag rund fuktrand på titelbladet. Samtida hfrbd med marmorerade pärmpapper med oval pappersetikett på frampärmen.
2500:KMA’s Crusell s. 251. Litograferade noter för sång och fortepiano med Tegnérs text
dubblerad. De båda bladen med Tegnérs text separat är tryckta av Henrik A. Nordström. Tegners texter hade stor betydelse för den i Finland födde Bernhard Crusell
(1775-1838), som även tonsatte dikter ur ”Frithiofs saga” samt ett antal solodikter av
honom. Fågelleken ansågs av samtiden som ett av Crusells förnämsta verk (KMA
Crusell s. 209.)

5

[Duke Ellington. Programhäfte]. Reuter &
Reuter presenterar Duke Ellington and his
famous orchestra - skaparen av en ny stil
inom den moderna musiken. Stockholm,
Åhlen & Åkerlunds boktryckeri, 1939. 4:o.
(8) s. Rikt fotoillustrerad. Klammerhäftad
med något nött grönt omslag med utskuret
runt hål för titelbladets bild och med gulblått tillhörande band. Autograf av Duke Ellington på främre omslaget ”Tack so Mycket
Duke Ellington” och på titelbladet från
någon annan ”Best regards to Kungsgatan
from Broadway Stockholm 16-4-39”, undertecknat av en svårtydd autograf.
2500:-

Duke Ellingtons orkester gjorde sin första turné i Sverige våren 1939. Efter att ha
startat i Malmö den 11 april var det söndagen den 16 april Stockholms tur med två
konserter på konserthuset, en matiné på eftermiddagen och en kvällskonsert vid
10-tiden på kvällen. Sångerska var Ivie Anderson. Därefter fortsatte turnén, som
avslutades i Varberg den 1 maj.

6 EICHHORN, Johan Gottfried. Nittonde
århundradets historia, till freden i Paris,
den 2 october 1815, af Johan Gottr. Eichhorn. Öfwersatt af A. N. Åstrand. Strängnäs, Carl Eric Ekmarck, 1819. 8:o. (4),+
311,+ (1). Fint rött halvmarokängband, rikt
guldornerad rygg, röda mönsterpressade
pärmpapper med förgyllda ramar av breda
meanderslingor, helt guldsnitt. Premium
till Martin Schück med tillskrift på försättsbladet för framgångsrika akademiska
studier 1831 av Ivar Alric Nordblad. 950:Martin Schück (1819-72) var lärare och senare rektor för flera olika flickskolor i
Stockholm, bl.a. för Nya elementarskolan för flickor, samt författare till ett antal
läroböcker. Han var farbror till Henrik Schück
Johann Gottfried Eichhorn (1752-1827) var tysk orientalist, litteraturhistoriker
och teolog, professor i orientaliska språk i Jena 1775 och i Göttingen 1788, där han
även utgav Göttingische gelehrte Anzeigen från 1812. Översättare är Anders Niclas
Åstrand (1785-1840).
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FLODMARK, Johan. Bellmansmelodiernas ursprung. Anteckningar af Johan
Flodmark. Stockholm, Central-Tryckeriet,
1882. 12:o. (2),+ 106,+ (1) s. Tryckt inom
ram. Samtida svart hkbd med guldornerad rygg och med främre omslaget
medbundet. Dedikation till löjtnant O. W.
Bergström.
800:Upplaga tryckt i endast 75 exemplar.
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GÖDECKE, P. A. Sagan om Sigrid den fagra.
Omtalad av P. A. Gödecke. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1879. Liten 8:o. (2),+ 66 s. Häftad.
(Böcker för barn och ungdom 2.)
150:Enligt uppgift i boken ”Författad på Vrana i Närike
våren 1875”. Sigrid den fagra var gift med lagmannen i Östergötland Bengt Magnusson. Denna berättelse Av Gödecke går tilbaka på en senmedeltida
legend där hon med sin skönhet ska ha löst en konflikt mellan lagmannen Bengt och Birger Jarl. Den
något nationalromantiske författaren Peter August
Gödecke (1840-1890) är annars mest känd för sina
översättningar av eddan och isländska sagor samt
fornnordiska berättelser. Han var bl.a. föreståndare
för folkhögskolan i Vrana.

9 HAMMARSKÖLD, L. Berättelse om konung Gustaf III:s ärestod, och de i anledning af densammes
aftäckande anstälde högtidligheter. Författad af L.
Hammarsköld. Stockholm, Peter Sohm, 1808. 8:o. 78
s. Enstaka småfläckar, bl.a. på titelbladet. Senare halvpergamentband med blå pärmpapper och svart ryggtiteletikett.
3500:Setterwall 3662. Akrell 868. Hesse 888. Innehåller, förutom själva texten med det högtidliga avtäckandet av
Sergels staty den 24 januari 1808, även ord till musiken
som framfördes i Börssalen, utländska hyllningar, lista
över utomlands slagna medaljer etc.

10 HEIBERG, Ludvig. Grækernes og Romarnes
musik betragtet som et dannelse-middel i
opdragelsen, der fortiener at benyttes ogsaa i
vore offentlige lærde skoler. En inbydelsesskrift
til Odense katedralskoles höitidelighed paa
kongens födelsfest den 28 januar 1812. Odense,
S. Hempel, 1812. Liten 8:o. 14,+ (1) s. Häftad, i
fint guldpräglat rosa pappomslag. Med biskop
Plums donationsexlibris till Fyens stiftsbibliothek 1834.
1200:-

Fint exemplar. Ludvig Heiberg (1760-1818) var rektor vid Odense katedralskola, bror
till Peter Andreas Heiberg och således farbror till Johan Ludvig Heiberg. Han skrev
en stor mängd mindre vetenskapliga arbeten, ofta i program eller i tidskrifter.

11 HYLTÈN-CAVALLIUS, Gunnar Olof. Om draken eller lindormen. Mémoire till
Kongl. Vetenskaps-Akademien. Andra upplagan. Med 48 bilagor. Växjö, Smålandspostens boktryckeri, 1885. 8:o. (2),+ 91 s. Litet spår av etikett på titelbladet.
Häftad, med tryckt omslag. Dedikation på omslaget till professor Stephens, daterad 1885.
3500:Fint exemplar av Hyltén-Cavallius sällsynta
insamling av vittnesbörder om drakar och
lindormar i Småland. Första upplagan utkom året innan. Redan i Wärend och Wirdarne, till vilken han samlat in många vittnesmål och berättelser från folk i Småland,
hade Hyltén-Cavallius låtit första att folksägnerna om troll och jättar skulle tolkas som
minnen av sydskandinaviska urinnevånare,
för vilket han dock utsattes för stark kritik.
I insamlingsarbetet hade han ofta även stött
på lindormar eller drakar. Många människor
påstod sig ha sett dem och kunde beskriva
dem i detalj. Berättelserna var entydiga och
konkreta, och informanterna var vanliga
människor, rediga och trovärdiga. HylténCavallius blev övertygad om lindormarna

och lade ner mycket arbete på att bevisa att de existerade. Han fick dock på egen
bekostnad trycka upp skriften ”Om draken eller lindormen” 1884. Året därpå kom
denna utökade andra upplaga, till vilken bifogats inte mindre än 48 vittnesmål –
memorat – från människor som med egna ögon sett en lindorm/ drake. Dessa personer, män och kvinnor i alla åldrar, beskriver i detalj djurets utseende, dess beteende
och platsen där de iakttagit den. Alltsammans undertecknat på heder och samvete
och i närvaro av betrodda vittnen. Hyltén-Cavallius lät också utfästa en belöning
att den som kunde överlämna en lindorm till honom, död eller levande, skulle få en
belöning på upp till ett tusen kronor. Vad språk- och fornforskaren George Stephens
(1813-95) trodde om Lindormarna kan vi dock bara gissa!

12 NILSSON, Hjalmar & KNUTSON, Eric.
Svenskarne i Worcester. 1868-1898. Strödda
anteckningar, historier och biografier om
svenskarne, deras lif och verksamhet i staden
Worcester. Mass. under de senaste 30 åren.
Samlade, ordnade och utgifna av Hjalmer Nilsson och Eric Knutson. Worcester Mass, Skandinavias bok- och tidningstryckeri, 1898. 8:o. (4),+
181,+ (3) s. Rikt illustrerad. Klammerhäftad,
med nött tryckt omslag, delvis löst.
950:Dahllöf 1245. Illustrationer efter fotografier, både
på svenskarna själva och deras hus liksom allmänna bilder från Worcester.

13 ORRE, Nils. 15 års nybyggarlif i Norra Dakota. Af Nils Orre. Jönköping, H. Halls
boktryckeri-aktiebolag, 1906. 8:o. 51 s. Lite solk på titelbladet. Grönt hkbd med vit
ryggtiteletikett, något nötta gröna marmorerade
pärmpapper. Dedikation till ”kusin Ninas gossar
med hjärtlig hälsning från Nybyggaren!”. Ur Hilding
Pleijels bibliotek, med hans exlibris och namnteckning.
1200:Nils Orre (1860-1943) från Stora Bosarp i Jönköpings
län reste 1881 till Amerika och var där verksam som
farmare. Han kom tillbaka till Sverige 1896 och blev
förrådsförvaltare vid Norra Östergötlands järnvägsbygge och senare stationsinspektör vid Sköllersta station. Han var en mycket aktiv fruktodlare och anlade
vid Sköllersta stations stora fruktträdgårdar.

14 OVIDIUS || JANZON, Elias (övers.) P. Ovidii
Nasonis Amorum Elegias Sex. Relegit et Svecice
convertit. Göteborg, Wald. Zachrissons boktryckeri, 1897. 8:o. 21 s. Sammanbunden med:
OVIDIUS || JANZON, Elias (övers.) P. Ovidii
Nasonis Ars amatoria. Relegit et Svecice convertit. 1-3. 8:o. 49; 45; 49 s. Göteborg, Elanders boktryckeri, 1921-23. Sammanbunden med:
OVIDIUS || JANZON, Elias (övers.) P. Ovidii
Nasonis Fasti. Relegit et Svecice convertit. 1-3.
Göteborg, Elanders boktryckeri, 1924-26. 8:o. 45;
51; 51 s. Sista bladet i Ars amatoria med lagning
och pappersförlust i inre marginalen. Vinrött
hkbd. Ljusrand överst på främre pärmen. Med
Anders Ollfors exlibris och hans namnteckning i
blyerts.

900:-

(Göteborgs högskolas årsskrift Bd. 3:13, 28:2, 28:4, 29:2, 30:2, 31:2 & 32:1) Samtliga
med svensk och latinsk parallelltext.

15 PALM, August. Ögonblicksbilder från en tripp till Amerika. Stockholm, Författarens förlag, 1901. 8:o. 245,+ (3) s. Illustrerad. Grönt dek. okbd med titeln i guld
på ryggen och på frampärmen, röda snitt samt med samtliga 10 häftesomslagen
medbundna på slutet. Fint exemplar.
950:Utgiven i 10 häften. Häftesomslagens
insidor innehåller en svensk-engelsk
ordlista. Omslagen är här ihopklistrade
så att de bildar en löpande ordlista på
22 sidor. Agitatören och socialisten August Palm reste runt i USA år 1900 på
inbjuden av ”skandinaviska klubben” av
det Socialistiska Arbetarepartiet i Rhode
Island. Palm hoppas att den ska ”...som
friska vindfläktar från det unga, kraftiga
amerikanska folkets rastlösa lif och id,
verka uppiggande och tankeväckande...”.

16 PROPERTIUS || JANZON, Elias (övers.) Sexti
Propertii elegiae. Relegit et svecice convertit.
1-4. Göteborg, Wald. Zachrisson, 1903-17. 8:o. 63;
125; 81; 67 s. Vinrött hkbd. Med Anders Ollfors
exlibris och hans namnteckning i blyerts. 700:(Göteborgs högskolas årsskrift Bd. 10:2, 14:1, 17:2
& 21:4) Samtliga med svensk och latinsk parallelltext.

17 RAPHAEL, Axel. Bidrag till historien om
Gustaf III:s planer på Polen och dermed sammanhängande underhandlingar under åren 1788-91. Ak.
avh. Uppsala, Esaias Edquists boktryckeri, 1874.
8:o. (2),+ 78 s. Interfolierad och rikligt försedd med
kommentarer i bläck. Häftad, med brunt omslag.
Med remittering från dekanus Svedelius till Claes
Annerstedt såsom utsedd fakultetsopponent samt
med dedikation till densamme från förf.
450:Setterwall 3560. Claes Annerstedt har tagit sin uppgift på största allvar och verkar vara ganska kritisk.

18 [Rikedom.] Huru tio öre kunna skapa en förmögenhet. Praktiska vinkar och
råd för hvar och en som genom en ringa grundplåt vill förfvärfva sig välstånd och
oberoende. Öfvesättning från ett exemplar af det 13:te tusendet. Stockholm, Bokförlagsbyrån, 1888. 12:o. (4),+ 138 s. Samtida brunt hkbd.
450:Översättning av ”How a penny become a thousand pounds”. Varje sida har ett
lämpligt bibelcitat högst upp, typ: ”En lat hand gör fattig, men en idog hand gör rik
– Ordspråksboken.”

19 [Russian Sheet Music.] Collection of 68 pieces of
Russian sheet music with popular songs, valzes,
tangos, etc. Most of them printed in Moscow and St.
Petersburg (Petrograd), (ca. 1910-19). 8vos. Bound in
worn grey half cloth, all wrappers preserved. Most
wrappers with owner’s signature of Wilhelm Liljencrantz, dated Narva resp. Reval 1919. The first one
with signature of an Ellen dated 1916.
6000:-

Among the songs is ”Aviator-march” with a picture of Igor Sikorsky, the future inventor of the helicopter. Several others are from operettes, valzes from America
and Germany, and a first world war ”trench-walz”. Militären Wilhelm Liljencrantz
(1894-1963) deltog 1919 som frivillig i estnisk krigstjänst som kapten på den vita sidan mot bolsjevikerna, och därefter som major i den vita ryska nordarmén under
general Judenitj. Dessa noter köpte han troligen under placering i Reval och Narva.
Några är daterade september 1919.

20 RYDBERG, Viktor. Undersökningar
i germanisk mythologi. 1-2. Stockholm, Albert Bonnier, 1886-89. 8:o.
(4),+ 755,+ (1),+ VI; 628,+ (2),+ IV,+
XXXVIII s. Rödorange hkbd, guldornerade ryggar med gröna ryggtiteletiketer och marmorerade pärmpapper (G. Hedberg). Två volymer.

1600:Enda upplagan av Rydbergs stora
språk- och mythistoriska studie om
den fornnordiska mytologin.

21 RÅLAMB, Per. Swedish Contributions
to Classical Philology up to 1800. A Bibliography. New York, Kelly Winterton
Press, 2019. 8vo. 150 pp. Illustrated. Sewn
as issued.
350:A bibliography of editions of Greek and
Roman classics printed in Sweden or edited by Swedes before 1800, covering editions in the original Latin and Greek as
well as translations. With 224 entries, all
with full bibliographical information and
identification of the source texts for all the
editions when possible.

22 STERNER, Alfred. Fotoalbum med huvudsakligen Stockholmsmotiv. (Stockholm, 1909.) Tvärfolio (34 x 44 cm). 24 gelatinfotografier (22x29 cm) tagna av Alfred Sterner. 19
stycken med Stockholmsmotiv, varav åtta stycken
från Stockholmsutställningen 1909. Alla fotografier monterade på papp, med titel präglad i
guld. Mycket pampigt rött helt marokängband,
guldornerad rygg och pärmar med intarsiainläggningar i gult och grönt vilka på frampärmen bildar
initialerna ”LS” [Lilly Sköld], inre förgylld bordure,
helt guldsnitt, försättsblad av grön sammet. (”Album och fotografier utf. af Alfred Sterner”.)20000:Förutom de åtta fotografierna från Stockholmsutställningen 1909 avbildas Operahuset, Molins fontän, Stortorget, Storkyrkan (med
skylten för Alfred Sterners bokbinderi), Fiskarehamnen (Slussen), Djurgården,
Drottningholm, Roslagstull, Kyrka i Vanadislunden (Stefanskyrkan), Elinsvik, Inloppet till Stockholm. Dessutom avbildas Fyrisån i Uppsala, Södertälje kanal, Vattentornet Södertälje, Universitetet i Lund och Hamnen i Malmö.

Alfred Sterner (1874-?) föddes i
Lund och utbildade sig där till
bokbindare. Han kom till Stockholm 1895 och etablerade eget
bokbinderi 1905 på Stortorget 22.
Han gifte sig 1915 med Lilly Sköld,
som sannolikt är mottagare av
det praktfulla albumet. Han blev
borgare 1918 och medlem av Stockholms borgargille 1926. Han var
även aktiv som medlem av kyrkofullmäktige, praktiserade musiker
och orkesterdirigent. Han var
uppenbarligen även aktiv som fotograf men verkar som sådan inte
vara känd tidigare. Han är ej upptagen i Nordiska museets databas över svenska
fotografer.

23 SYDOW, C. W. v. Jättarna i mytologi
och folktradition. En kritisk studie.
Malmö, Knutssons boktryckeri, 1920.
8:o. (8),+ 45 s. Häftad och oskuren med
tryckt omslag. Med Albert Nilssons
namnteckning.
250:-

24 ULRICH, Arvid. Om dyrtid och
dyrtidspolitik i Sverge under
Gustaf III. Småplock ur gamla
författningar av Arvid Ulrich.
Stockholm, Linkoln Bloms boktryckeri, 1917. 8:o. 12 s. Marmorerat blått pappband med röd
titeletikett på frampärmen. 450:Upplaga tryckt i 50 numrerade
exemplar, varav detta är nummer
42.

25 WALLIN, Georg Gotländska samlingar, allestädes med flit upsökte, wid lediga
stunder utarbetade, och efter hand till trycket utgifne af Jöran Wallin. 1-2. Stockholm, Pet Momma/ Göteborg, Lars Wahlström, 1747-76. 4:o. (6),+ 274 s.+ 5 utvikbara grav. planscher; (14),+ 202 s.+
utvikbar grav. karta,+ utvikbar tryckt
tabell. Lätta småfläckar i första delen
och lätt fuktrand på titelbladet, andra
delen något lagerfläckig. Något nött
hfrbd från mitten av 1800-talet med
guldornerad rygg.
9000:Warmholtz 509. Setterwall 5759 för
andra delen. Molér 316. Andra delen
är postumt utgiven av författarens son
M. G. Wallenstråle. Universitetsbibliotekaren och den blivande biskopen
Georg Wallin (1686-1760) var en stor
Gotlandsentusiast och som menade
att det var Gotland som var Platons
försvunna Atlantis. Hans bok är dock
en viktig dokumentation över gotländska primärkällor och den innehåller kapitel
om Gotlands vapen och sigill, Visbys gamla kyrkor, Roma kloster och Solbergs nunnekloster samt en förteckning över öns superintendenter. I rudbeckiansk anda innehåller den även många och långa etymologier över öns ortnamn. ”Han [Wallin] är
utan tvekan bäst i de rent historiska kapitlen, där han har ett fast urkundsmaterial
till sitt förfogande, medans hans teorier om de gotländska ortnamnen i en total
avsaknad av vetenskaplig metod och kritik blir till ett allmänt resonemang där tyckandet satts i system. Även dessa partier som saknar vetenskapligt värde innehåller
emellertid på grund av den rudbeckianska inställningen ofta roande och spexartade
inslag” (G. Fritzell).

26 WEISSMAN v. WEISSENSTEIN, Adam Gust.
Dagbok under en del av finska kriget 1808
med belysningar utgifven af dr. J. Oscar I. Rancken. Vasa [Wasa, Nikolaistad], F. W. Unggerns
boktryckeri, 1887. 8:o. 67 s. Häftad med tryckt
gult originalomslag. Namnteckning.
750:Setterwall 2371. Författaren var enligt titelbladet
löjtnant sedemera major vid Åbo läns regemente.

27 VERGILIUS. Virgilii Aeneis, öfversatt af Gudmund Jöran Adlerbeth. Stockholm,
Johan A. Carlebohm, 1804. 8:o. (17),+ (blank),+ 352 s. Lätta lagerfläckar. Sammanbunden med:
VERGILIUS. Virgilii Bucolica och Georgica, öfversatta af Gudmund Jöran Adlerbeth. Stockholm, Johan A. Carlbohm, 1807. 8:o. 126 s. Sammanbunden med:
HORATIUS. Horatii bref till pisonerna om skaldekonsten, öfversatt af Gudmund Jöran Adlerbeth. Stockholm, Johan A. Carlbohm, 1807. 8:o. 20 s. Något nött
samtida hfrbd, rikt guldornerad rygg med röd titeletikett. Namnteckning på första titelbladet.
2500:Fint samlingsband med tre av Gudmund Jöran Adlerbeths klassiska översättningar
från latin till svenska, alla i första upplagan.

