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Nyhetslista 51

BERG, Gustaf. Bidrag till den inre statsförvaltningens historia under Gustaf
den förste. Hufvudsakligen i afseende på
Småland. Ak. avh. Stockholm, Hemlandsvännens tryckeri, 1893. 8:o. (2),+ 307,+ (1) s.
Senare grönt hkbd med svart ryggtiteletikett (Isbergs bokbinderi, Norrköping). Ur
Hilding Hjelmbergs i Katrineholm bibliotek, med hans exlibris.
500:Setterwall 484. Ganska ovanlig avhandling.

2

BERGHMAN, Arvid. Svenska borgerliga
släktvapen. Armoiries de bourgeouis suédois. Graverade av Johannes Britze. Stockholm, 1939. Stor 8:o. (60) s.+ 21 graverade
och signerade planscher. Titeln tryckt i
grönt och svart. Blått halvmarokängband,
guldornerad rygg med upphöjda bind, blå
marmorerade pärmpapper, snitten putsade
och med omslaget medbundet. Ur Lars C.
Stolts bibliotek, med hans heraldiska exlibris, tecknat av Raneke och graverat av Boström.

2000:-

Fint exemplar. Upplagan är tryckt i 100 numrerade exemplar varav de första 25
handkolorerade, och några arkivexemplar. Detta är nummer 30, med inledningen
egenhändigt signerad av Berghman och med planscherna signerade av Johannes
Britze.

3

Carin Göring. WILAMOWITZ-MOELLENDORF,
Fanny. Carin Göring von Fanny Gräfin von Wilamowitz-Moellendorff geb. Baronin von Fock- Stockholm. Berlin, Martin Warneck, 1936. 8vo. 159 pp.+
24 plates with photos,+ 1 fold. facsimile. Brown full
calf, gilt spine with raised bands and with all edges
gilt, in box (J. W. Rossi, Flensburg). Presentation in
ink on front fly leaf from the bookbinder Wilhelm
Rossi in Flensburg, Weihnachten 1936.
1200:331-340 Tausend. Fanny Fock som gifte sig Wilamowitz-Moellendorff var syster till Carin Fock, som gifte
sig med Hermann Göring, och Mary Fock, som gifte
sig med Eric von Rosen på Rockestad.

4 CEDERSTRÖM, Rudolf. Svenska kungliga hufvudbanér samt fälttecken vid i
Sverige, Finland och öfriga svenska provinser stående trupper förvarade i Kungl.
Lifrustkammaren och Kungl. Artillerimuseum m. fl. in- och utländska samlingar.
Förteckning på uppdrag af intendenten vid Lifrustkammaren utarbetad af Rudolf
Cederström. Stockholm, P. A.
Norstedt & söner, 1900. 8:o. (2),+
256 s.+ 20 planscher i ljustryck.
Planschernas ordning som vanligt omkastad. Mycket fint gulddekorerat pergamentband med
helt guldsnitt. Livrustkammarens
emblem i guld på främre pärmen.
Dedikation: ”Till min gode chef
med uttryck för den tacksamhet
jag ej fick intaga i företalet.” (Meddelanden från Lifrustkammaren.
Nr 2.) Ur Lars C. Stolts bibliotek
med hans heraldica-exlibris.

2500:Cederströms chef vid tiden, och
den troliga mottagaren av dedikationen var Carl Anton Ossbahr,
tillika författarens syssling.

5

DALIN, Olof von. Svea rikes historia ifrån dess begynnelse til wåra tider, efter
hans kongl. Maj:ts nådiga behag på Riksens höglofliga ständers åstundan författad
af Olof Dalin. I-III:1-2. Stockholm, Lars Salvius, 1747-62. 4:o. (40),+ 666,+ (6); (44),+
922,+ (4); (30),+ 704; (18),+ 652,+ (8) s. Grav. titelvinjetter samt tre grav. vinjetter i
texten. Titlarna tryckta i rött och svart. Tryckt på skrivpapper och breda marginaler. Enstaka småfläckar, papperslagning s. 159 i första delen. Nötta uniforma samtida skinnband, rikt guldornerade ryggar med röda titeletiketter, marmorerade
snitt. Fyra volymer. Första bandet med spricka nedtill i främre fals och liksom det
tredje med skada på kapitäl. Samtliga med Erland Magnus Widebecks namnteckning på försättsbladet, daterad 1837.
7500:Warmholtz 2532. Allt som utkom. Första upplagan av Dalins klassiska svenska historia, som brukar kallas för det första ”moderna” allmänna svenska historieverket,
och som tidsmässigt sträcker sig fram till och med Karl IX. Dalin bryter här mot
den tidigare svenska historieskrivningen, framförallt genom elegansen och lättheten
i framställningen men även genom att med den nya ”vattuminskningsteorin” korta
ned Sveriges historia med åtskilliga tusen år jämfört med den tidigare rudbeckianska historieskrivningen. Metodiskt var han dock ingen förnyare. De graverade vinjetterna är utförda av Jean Eric Rehn och Per Gustaf Floding. Erland Magnus Widebeck disputerade 1824 i Uppsala på avhandlingen ”De motu rotatorio periodico”
under Isaac Sam. Widebecks presidium.

6 ENNES, Barthold Anders. Biografiska minnen af konung Carl XII:s krigare,
samt andre embetsmän och personer, under denna konungs tid, fångne i Ryssland,
flygtige i Turkiet, eller dödskjutne i fält. Med bilagor av B. A. Ennes. 1-2. Stockholm, P. Sohm, 1818-19. 8:o. (22),+ 702,+ (6);
(16),+ 462,+ (14) s. Samtida hfrbd, guldornade ryggar med röda titel- och deltiteletiketter, gula snitt. Två volymer Ur Fredrik
Vult von Steijerns bibliotek, med hans
exlibris.
7500:Setterwall 4337 resp 4338. Ågren 691 resp
691 not. Verket inleds med en kort översikt
över Karl XII:s historia. Biografierna är
uppställda regementsvis och i gradordning.
Innehållet i Ennes ”Svenskarna i Bender”
återfinns omarbetat och utökat i andra delen, i kapitlet “Flyktige i Turkiet”. Barthold
Anders Ennes (1764-1841) var själv militär
och deltog både i Pommern och i finska kriget 1808-09, och slutade som major. Det
som mest upptog hans tid var dock antikvariska och militärbiografiska studier. Han
korresponderade flitigt med Liljegren om småländska fornminnen och runstenar. De
biografiska samlingarna över de karolinska krigarna var dock hans huvudintresse
och i förordet till ”Biografiska minnen” tackar han inte mindre är 72 personer som
hjälpt honom att samla in uppgifter.

7

FACKLAM, Hermann. Die Deutsche Gesellschaft
in Stockholm. Gedenkschrift zur Feier ihres
50-Jährighen Bestehens. Herausgegeben von Hermann Facklam. Stockholm, Jacob Bagges söner,
1912. 8:o. 43,+ (2) s. Med grönt ramtryck och med
vinjetter i grönt och rött , och med ett flertal kolorerade vyer över Stockholm i texten samt med 10 inklistrade planscher med fotografier. Snitten putsade.
Häftad med tryckt omslag.
950:Fint tryckt med många färger och med planscherna
tryckta på blått papper. Fotografierna är porträtt av
föreningens medlemmar, samt en bild från julfirandet 1909. Deutsche Gesellschaft zu Stockholm grundades 1862 och finns fortfarande kvar.

8

FERNSTRÖM, John. Jubals son och blodsarvinge.
Självbiografiska anteckningar. Lund, CWK Gleerup
bokförlag, 1967. 8:o. 224 s. Häftad och oskuren.350:Första upplagan av tonsättaren John Fernströms
(1897-1961) postuma memoarer, ovanlig.

9 (GAHM-PERSSON, Sigfrid Lorentz utg.) Berättelse
om oroligheterna i södra Swerige, til följe af Nils
Dackes upror, med flera märkeliga händelser, som
sig under k. Gustaf d. I:s regering tildragit. Utgifwen efter et gammalt manuscript. Stockholm, Joh.
Christ. Holmberg, 1781. 8:o. 30 s. Liten bläckfläck på
s. 9-10 och lagerfläckar på sista bladet. Senare rött
hkbd med marmorerade pärmpapper, handskriven
pappersetikett på frampärmen. Ur Carl Trolle Bondes bibliotek, med hans exlibris och biblioteksstämpel.
1500:Setterwall 1146.

10 HALLENBERG, Jonas. Historiska anmärkningar öfver Uppenbarelse boken.
1-3. Stockholm, Henrik A. Nordström, 1800. 8:o.
(4),+ 492; (2),+ 563; (2),+ 673,+ (blank),+ (3) s.
Något nötta samtida hfrbd med guldornerade
ryggar med beige titeletiketter, gula snitt. Tre
volymer, den tredje med något trasiga kapitäl.
Med Tönnes Algrens exlibris.
2800:Den långa inledningen, med en redogörelse över
Hallenbergs metodik, översattes till tyska 1805.
Rikshistoriografen och numismatikern Johas
Hallenberg (1748-1834) sysslade även med språk
och religionsexegetik. ”Hans viktigaste arbete
på detta område var Historiska anmärkningar
öfver Uppenbarelseboken, som utkom 1800 i tre
band. Tolkningen utgår konsekvent från den unga judekristna församlingens ärvda
visionära föreställningsvärld och föregriper i mångt och mycket en långt senare
forsknings resultat. Hallenbergs arbete var således ett pionjärarbete inom apokalypsforskningen...” (SBL).

11 (HALLSTRÖM, Jonas.) Konung Gustaf den
förstes bedrifter, författade, i anledning af
dess på Riddarhus-torget i Stockholm upresta
bild, 1774. Tryckt samma år. Utan ort, (1774).
8:o. 31 s. Träsnitt på s. 2. Marmorerat pappband
med röd titeletikett på frampärmen (G. Hedberg). Ur Fredrik Vult von Steijerns bibliotek,
med hans förgyllda stämpel på frampärmen.

1500:-

Warmholtz 3053. Fint exemplar av
denna ovanliga folkskrift som utkom i flera upplagor, den första 1774
och ett antal senare under 1700-talet. Träsnittet föreställer kungen.
Statyn står fortfarande kvar framför
Riddarhuset. Jonas Hallström (173981) var aktuarie på Riksarkivet.

12 JOSEPHSON, Jacob Axel. Nya sånger vid piano af Jacob Axel Josephson. Op. 15.
Stockholm, stentryck J. W. Björkman/ hos Ed. Josephson, (1849). 4:o. Litogr. titelblad,+ 11 litoger. s. Häftad och oskuren,
med litogr. lila omslag, något trasig i ryggen.
Dedikation till ”Demoiselle Julie Berwald af
författaren”.
2500:Fint exemplar med fin proveniens. Julie Berwald (1822-77) var operasångerska och dotter
till Mathilda och Johan Fredrik Berwald, kusin till Franz. Hon gifte sig 1852 med friherre
Knut Åkerhielm, vilket äktenskap vid tiden
ansågs mycket radikalt. Innehåller sångerna
”En vårdag”, ”Fiskaren”, ”Den öfvergifna”,
”Aftonen”, ”Wallflickan”, ”Höstvisa”, ”Det var
då” och ”La serenata”.

13 JULIUS, Nicholaus Heinrich. Nordamerikas sittliche Zustände. Nach eigenen
Anschauungen in des Jahren 1834, 1835 un 1836 von Dr. N. H. Julius. 1-2 Leipzig,
F. A. Brockhaus, 1839. 8vo. XXVIII,+ 514 pp.+ folding engr. map,+ 2 folding plates
with lithogr. music; XII,+ 502,+ (2) pp.+ 27 folding printed tabs,+ 13 folding lithogr.
plates. Foxing. Contemporary half calf, gilt spines, green edges. Two volumes.
Trace of removed book plate in volume one. Inscribed as gift from grefve Trolle
Bonde to Nils Rask.
3500:Howes J277. Sabin 36891. A study
of the social problems, crimes and
punishments and of the modern
prison systems in USA. Nicolaus
Heinrich Julius (1783-1862) from
Hamburg was a German physician
and a famous prison reformer. In
1825 he traveled through England,
in 1834 to 1836 through the United
States, and in 1836 through France
and Belgium. His writings upon
the necessity of improvement in the
conditions of prisoners attracted
the attention of the Crown Prince
of Prussia (later Frederick William
IV), who invited Julius to Berlin
in 1840. He was there attached to
the Department of the Interior
and worked for reforms in the punishment system. He retained his
position till 1849 when he was dismissed and returned to Hamburg,
where he continued to reside until
his death. He took great interest
in the condition of prisoners, and
spent much time and money in
his propaganda for bettering their lot. He was assisted in this work by his sister the
author Henriette. The music scores in part one are ”Yankee doodle” and ”The BeeGum”.
Part 1: Boden und Geschichte. Religiöses. Erziehung und Unterrichts, Armuth und
Mildthätigkeit, Volk und Gesellschaft. Part 2: Verbrechen und Strafen.

14 MANDELGREN, Nils Månsson. Samlingar till svenska konst- och odlings- historien. Utgifna av N. M. Mandelgren [=omslagstitel]. (1-2 häftet.) (Stockholm,
Samuel Rumstedt, 1866-68.) Stor 4:o. 19 s.+ 10 litogr. planscher, varav två kolorerade. Samtida rött hkbd, guldornerad rygg, med andra främre häftesomslaget
medbundet. Ur Ericsbergs bibliotek, med dess exlibris.
2500:Carlander III, 564ff. Allt som utkom. Något titelblad trycktes aldrig. Innehåller allt
möjligt, medeltida målningar, borgar, runstenar, plogar etc. Texten skrevs enligt
Karl Warburg av Christopher Eichhorn. Efter dessa två häften blev utgifterna och
motgångarna för stora och arbetet lades ned. Det skulle så småningon ersättas av
”Atlas till Sveriges odlingshistoria”, men även där stötte Mandelgren på hårt motstånd.

15 MANDICH, Donald R. & PLACEK, Joseph
A. Russian Heraldry and Nobility. Boynton
Beach, Dramco Publishers, 1992. 4to. (2),+ iv,+
700 pp. Richly illustrated. Publ. cloth with
dustwrapper. From the library of Lars C. Stolt,
with his book plate ”ex heraldica”.
1800:This is a translation and compilation of the
Russian 10 volume serie ”General Armorial of
Noble Families of the Russian Empire prepared
by the Russian office of Heraldry”. Pages 409668 with Coat-of-Arms of Russian Nobility.

16 MELLIN, G. H. Pavo Nissinen. Scener ur sista finska kriget af G. H. Mellin. Andra upplagan. Stockholm, A. G. Hellsten, 1838.
12:o. (4),+ 156 s. Enstaka små bläckplumpar, fläck
s. 48. Samtida hfrbd med guldornerad rygg med
blindpressade pärmpapper.
1200:Författaren och prästen Gustaf Henrik Mellin
(1803-76) föddes i Finland och fick redan som barn
erfarenhet av kriget då familjen fick fly undan
striderna vid Revolaks 1808. Familjen kunde 1810
återförenas i Sverige. Som skönlitterär författare
skrev han en stor mängd historiska romaner. Sin
erfarenhet från kriget ”...utnyttjade han framförallt
i novellen Pavo Nissinen, som väckte Runebergs intresse och på sitt sätt kan kallas för en föregångare
till Fänrik Ståls sägner” (Ingemar Oscarsson i SBL).

17 MESSENIUS, Johannes. Scondia illustrata, seu chronologia de rebus Sconiæ, hoc
est, Sueciæ, Daniæ, Norvegiæ, atque una Islandiæ, Gronlandiæque, tam ecclesiasticis quam politicis; â mundi cataclysmo, usque annum Christi MDCXII gestis.
Primum edita et observationibus aucta â Johanne Peringskiöld. Stockholm, Olavi
Enæi, 1700-05. Folio. Grav. porträtt,+
(6),+ 98; (4),+ 96; (4),+ 79; (4),+ 91,+ (1);
(4),+ 120; (4),+ 59; (4),+ 104; 116; (6),+
82; (6),+ 44; (4),+ 44; 260; (8),+ 87; (8),+
156,+ (112) s. Det graverade porträttet
löst. Genomgående med lagerfläckar,
större fläck i övre marginal s. 51-52 i
femte delen, samt på 43-44 i sjätte, en
bläcklump s. 51 i tolfte. Något nötta
samtida hfrbd, guldornerade ryggar
med upphöjda bind och beige titeletiketter. Två volymer, den andra med
liten skada på övre kapitäl. Äldre
namnteckningar.
18000:Warmholtz 2509. Första upplagan av
Johannes Messenius mycket viktiga
svenska historieverk, postumt utgiven
av Johan Peringskiöld. Här med det nästan alltid saknade porträttet av Messenius
som är graverat av Truls Arwidsson och med ett extra tilläggsblad i 11:e delen. Verket är utgivet i 14 delar, numrerade 1 till 15 med egna titelblad (nummer 14 utkom
aldrig) av planerade 20. Johannes Messenius (1579-1636) var sin tids mest betydande

svenska historiker, med ett tragiskt livsöde. Han blev professor i juridik och politik
vid Uppsala universitet 1609. Men efter stridigheter med Johannes Rudbeckius flyttade han sitt eget kollegium till Stockholm och till en tjänst vid kansliet. Stridigheter
fortsatte dock, nu med Nils Chesnecopherus och Erik Jöransson Tegel, och år 1616
blev han dömd till döden för papistiska stämplingar, vilket dock mildrades till livstids deportation till Kajaneborgs fästning i Finland. Där bodde han sedan i tjugo
år (år 1635 mildrades dock straffet till förvisning till Österbotten, och han bosatte
sig i Uleåborg), och där skrev han detta sitt livsverk, Scondia illustrata. Detta verk
bildade epok. Han införde en viss kritik mot Johannes Magnus och dennes sagohistoria, men framförallt använde han sig av mycket arkivmaterial i sin medeltida del,
och behandlade detta kritiskt, och för den äldre historien förde han in ett helt nytt
källmaterial, den isländska sagokretsen. Det sistnämnda, inte minst historien om
Oden-Othinus som vandrade till Sverige från Troja och grundade Uppsala, fick för
den efterföljande svenska historieskrivningen en stor betydelse, ända fram till Geijer.

18 OHLMARKS, Åke. Till frågan om det Babyloniska sjutalets ursprung och därmed sammanhängande religionshistoriska problem.
Särtryck ur Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1945. Lund, Gleerups, 1944. 8:o. 105-136 s.
Häftad. Dedikation på främre omslaget. 200:-

19 [Regalskeppet Vasa.] Gästbok gjord av hampa från Regalskeppet Vasa. (Stockholm, Wasa Rediviva, 1972). 4:o. Ca. 75 blad. Bilagt finns (2) s. med text av prins
Bertil samt ett informationblad om boken med text av Fred Arnell. Blått gasellskinnband, lätt blekt guldornerad rygg med upphöjda bind, pärmarna med
förgylld ram och frampärem med
vasavapnet i rött, vitt och guld, inre
förgylld bordure och övre guldsnitt
(F. Beck & son).
7500:Den exklusiva gästboken, som är
tillverkad av papper som utvunnits
av Regalskeppets Vasas ankartåg och
handformats vid Tumba pappersbruk,
har tillverkats i ca 100 exemplar. Bandet designat av hovbokbindare Franz
V. Beck. Försäljningen skedde för att
skapa en hjälpfond för konserveringen
av Vasa. Vid bärgningen våren 1961
fann arkeologerna skeppets ankartåg
av hampa. Ett av de två tågen hade
bevarats förvånande väl av tjära som
läckt ut från en krossad tunna och
visas nu på museet. Den andra kabeln
var däremot nedbruten till en massa,
som måste skyfflas ut ur fartyget. Det
nedbrutna tågvirket bedömdes som ointressant för samlingen, men istället för att
slänga massan tog stiftelsen Wasa Rediviva hand om materialet. Genom att rena
denna hampa fick man fram ett material som visade sig utmärkt för handtillverkning av ett kvalitativt mycket förnämligt papper.

20 SPENCER, Herbert. Behaget och andra
uppsatser. Musikens härkomst och uppgift.
Stilens filosofi. Skrattets fysiologi m. fl. Öfversatta och försedda med ett förord af Robinson. Stockholm, Hugo Gebers, 1888. VIII,+
146,+ (6) s. Samtida hfrbd med blind- och
guldornerad rygg med upphöjda bind. 400:Fint exemplar. Robinson är en pseudonym för
militären och författaren Olof Otto Urban von
Feilitzen (1834-1913).

21 [Stora Karlsö.] Minnesskrift under medverkan af flera personer utgifven af Karlsö Jagtoch Djurskyddsförenings A. B. med anledning af dess år 1913 11/9 ett tredjedels sekels
gamla bestånd. Göteborg, Centraltryckeriet
O. Ericson, 1915. 8:o. 120,+ (2) s. Fotoillustrerad. Halvpergamentband, guldornerad rygg
med något nött grön titeletikett, omslaget
medbundet.
800:Upplaga tryckt i 600 numrerade exemplar,
varav detta är nummer 422. Fotografier
huvudskligen av Oscar Halldin. Innehåller en historik över föreningen, liksom om
Stora Karlsö och om Oscar II:s besök av Willy Wöhler, en uppsats om Stora Karlsö
under forntiden av Bror Schnittger, om Linnes besök 1741 av Sigurd hallberg m.m.

22 TENGBERG, Niklas. Om Catharina IIs åsyftade stora nordiska
alliance. Ak. avh. Lund, Berlingska Boktryckeriet, 1863. 8:o. (2),+
110,+ XX s. Fint samtida grönt
hkbd med guldornerad rygg och
gröna marmorerde pärmpapper.

600:Setterwall 3272.

23 Wagner. TAPPERT, Wilhelm. Richard Wagner im
Spiegel der Kritik. Wörterbuch der Unhöflichkeit,
enthaltend grobe, höhnende, gehässige und verleumderische Ausdrücke, die gegen den Meister Richard Wagner, siene Werke und seine Anhänger von den Feinden
und Spöttern gebraucht werden. Zur Gemütsergötzung
in müssigen Stunden gesammelt von Wilhelm Tappert. Zweite, bedeutend vermehrte und umgearbeitete
Auflage des ”Wagnerlexikons”. Leipzig, C. F. W. Siegel’s
Musikalienhandlung, 1903. 8vo. VII,+ (blank),+ 106 pp.
Publ. marbled paperbinding.
450:Det fanns uppenbarligen en fantastisk språklig uppfinningsrikedom hos Wagners
kritiker.

24 WARMHOLTZ, Carl Gustaf. Bibliotheca historica sueo-gothica; eller förteckning uppå så väl tryckte, som handskrifne böcker, tractater och skrifter, hvilka
handla om svenska historien, eller därutinnan kunna gifva ljus; med critiska och
historiska anmärkningar af Carl Gust. Warmholtz. 1-15. Stockholm, Anders Jac.
Nordström resp. Uppsala, J. F. Edman/ Zeipel och Palmblad, 1782-1817. 8:o. (54),+
316,+ (16); XXII,+ 141,+ (9); (2),+ VIII,+ 254,+ (8); (2),+ 344,+ (8); (2),+ 288,+ (8); (2),+
224,+ (6); (2),+ (2, blanka),+ 185,+ (3); 222, 225-229,+ (1); (4),+ 249,+ (1); (2),+ 208;
174,+ (8); (3),+ (blank),+ 183; (2),+ 235; (2),+ 304; (2),+ (blank),+ 291 s. Bundna uniforma med:
STIERNMAN, Anders Anton von. Bibliotheca suiogothica. In qua, praemissa de
philosophia Gothorum eorumque in literas meritis, dissertatione, reges, heroaes,
magnates atque viri ab antiquissimis retro temporibus, sc. anno mundi MMMCCCLXII. [...] Stockholm, Hartw. Gercken, 1731. 4:o. (12),+753-876,+ (20) s. Brunfläckig
inledningsvis, ställvis kraftigt lagerfläckig, papperslagning s. 637, brun fläck 825826. Mörkbruna hfrbd med rikt guldornerad rygg med upphöjda bind och gröna
titeletiketter, marmorerade pärmpapper (G. A. Ömansson Uppsala). Sju volymer,
en volym med skada på övre kapitäl.
12000:-

Almquist 1396 resp 86. Warmholtz 9028 för Stiernman. Fint uniformt bundet set av
både Warmholtz och Stiernman, dvs en komplett uppsättning av Warmholtz fortfarande oumbärliga referensverket till äldre svensk historia, och andra delen - dvs
allt som utkom - av Stiernmans brett upplagda svenska litteraturhistoria, som var
planerad att utkomma i sju delar. Denna del täcker perioden 1600 till 1632 och innehåller verkförteckningar och korta biografier över de viktigaste personerna samt ett
register. Warmholtz storverk utgavs första av C. G. Gjörwell och avslutades av P. F.
Aurivillius. Ett registret utgavs 1889 av Aksel Andersson och en faksimilutgåva av
hela verket trycktes 1966-68.

25 VOLTAIRE, François-Marie Arouet de.
Carl XII:s historia. Med inledning av professor Carl Hallendorff. Översättning av
Gunnar Örnulf. Stockholm, Lars Hökerbergs Förlag, 1918. Stor 8:o. XVI,+ (4),+ 303,+
(blank),+ VII,+ (1) s.+ 15 planscher med
inklistade reproduktioner. Tryckt på stort
och tjockt papper. Rikligt dek. oskinnband,
guldornerad rygg med svagt upphöjda bind,
guldornerad främre pärm, inre bordure och
helt guldsnitt.
2200:Specialutgåva till ”Tvåhundraårsminnet av Carl XII:s, Sveriges konung död den 30
november 1718”, tryckt i 25 numrerade exemplar, av vilket detta är nr 20.

26 [Vänstergrupper 1972.] Katalogen över
vänstergrupper och andra progressiva
organisationer i Stockholm. [=Omslag.]
Stockholm, UF-Tryck, 1972. 8:o. 45 s. Häftad.
300:Utgiven av Socialistisk enhetsfront. Oumbärlig för den som vill veta skillnaden
på Marxist-Leninistiska kampförbundet
(MLK) och Revolutionära Marxisters förbund (RMF), vilka inte får blandas ihop
med Kommunistiska förbundet MarxistLeninisterna (KFML).

