
1 AHNFELT, Arvid. Ur svenska hofvets och aristokratiens lif. Skildringar hemtade 
i arkiven på Säfstaholm och Eriksberg m.fl. enskilda och offentliga handlingar. 1-7. 
Stockholm, Oskar Lamm, 1880-83. 8:o. 184,+ (4); (8),+ 246; (8),+ 300; (6),+ 263; (6),+ 
267; (6),+ 285; (4),+ 299 s. Uniforma röda halvmarokängband med guldornerade 
ryggar med marmorerade pärmpapper. Fyra volymer, lätta stänk på ryggarna. Ur 
Victor von Stedingks bibliotek, med hans exlibris. 2000:-

Bring (s. 160 och 523ff.) anser 
att Ahnfelt verkar i samma 
slarviga och självsvåldiga 
tradition som Crusenstolpe, 
dock utan den senares värsta 
överdrifter. Till samlingens 
förtjänster framhåller han 
bl.a. L. J. von Rööks memoa-
rer 1800-50, Gustav IV Adolfs 
brev 1796-1825, Marianne 
Ehrenströms hågkomster 
1778-1830, J. O. Naukhoffs me-
moarer 1809-49, brev från M. 
Anckarsvärd till J. af Nordin 
1811-18, utdrag ur J. af Nordins 
hovkrönika 1795-1801, brev 
från Livmedikus Dalberg 
från Spa 1780, brev från Anders Schönberg till N. F. Gyldenstolpe 1796-99, brev från 
Hedvig Elisabet Charlotta till hennes gemål 1796-1818, brev från landshövdingen i 
Göteborg P. A. von Rosen 1810-12, brev och rapporter från J. K. G. Barfod 1799-1806 
och utdrag ur F. Ridderstolpes memoarer och korrespondens från förra hälften av 
1800-talet.
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2 Berzelius. SÖDERBAUM, Henrik Gustaf. Jacob Berzelius. Levnadsteckning av 
Henrik Gustaf Söderbaum utgiven av Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. 1-3. 
Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1929-33. Stor 8:o. X,+ 547,+ 17 s.+ (15, släkttabeller) s.+ 
planscher; VIII,+ 540,+ 14 s.+ planscher; XII,+ 566,+ 47 s.+ planscher. Mörkbruna 
halvmarokängband, guldornerade ryggar med upphöjda bind, marmorerade 
pärmpapper med guldlinjer, övre guldsnitt och med omslagen medbundna (Gust. 
Hedberg). Tre volymer. Ur Gustaf Bernströms bibliotek, med hans förgyllda pärm-
stämpel på frampärmarna. 3000:-

3 Birger Jarl. Några minnesblad af den 
21 oktober 1854 (dagen då hans bildstod 
i Stockholm aftäcktes). Med en afbild-
ning af bildstoden. Stockholm, Albert 
Boniers förlag, 1854. 12:o. 31 s.+ litogr. 
plansch. Häftad och oskuren, med 
tryckt omslag. 750:-

Statyn av Birger Jarl pryder fortfarande 
Riddarholmstorget, eller Birger Jarls 
torg, som torget döptes om till 1854 i 
samband med avtäckandet.



4 [Bo Bergman.] Le chansonnier des théatres 
ou choix de couplets. Chants au théatre de 
Madame (Gymnase Dramatique), du Vaude-
ville, des variétés, de la Porte-Saint-Martin, de 
la Gaité, etc.; Et tirés des plus jolies piéces de 
M.M. Béranger, Désaugiers, Scribe, Moreau, 
Poirson, Merle, G. Delavigné, Francis, Brazier, 
Théaulon, Mélesville, Carmouche, Jouslin, 
De Lasalle, Villeneuve, Maurice Alhoy, etc. 
Premiere année. Paris, Chez l’Èditeur, a la li-
brarie Français-Étranger, 1825. 12mo. (4),+ IV,+ 
423 pp.+ fold. engr. aquatinted plate. Minor 
foxing. Red half morocco, gilt spine with red 
marbled boards and marbled edges (G. Hed-
berg). From the library of Axel Abramson, 
with his bookplate, and of Bo Bergman, with 
his signature dated 1915. 1600:-

Fint exemplar med bra provenienser ur både 
teatersamlaren Axel Abramsons och författaren Bo Bergmans respektive bibliotek.

5 BOMANSSON, Karl August. Her-
tig Johan och hans tid. Ak. avh. 
Helsingfors, J. C. Frenckell & son, 
1862. 8:o. XIII,+ (blank),+ 112,+ (2) 
s.+ utvikbar tryckt tabell. Vinrött 
hkbd. Spår av borttaget exlibris.
 350:-

Mäkelä-Henriksson Puupponen s. 
12. Ej i Setterwall. Ovanlig avhand-
ling.

6 (COUSIN d’AVALLON, Charles Yves.) Bonapartiana. Samling af anekdoter och 
karaktärsdrag angående Napoleon Bonaparte. Öfversättning från fransyskan. 
Stockholm, hos L. J. Hierta, 1838. 12:o. (11),+ (blank),+ 260 s. Enstaka småfläckar. 
Samtida marmorerat pappband med brun titeletikett, stänksnitt. Ur M. von Feilit-
zens bibliotek på Åkerstad, med exlibris. 1200:-



Rolig samling historier kring Napoleon med 
uttalanden av denne och belysande situatio-
ner, med rubriker som ”Napoleons tankar om 
hofvet”, ”Napoleon och furst Talerrand”, ”Na-
poleons vals”, ”Schackspel”, ”Napoleon och en 
fattig kvinna” etc. Översättningen till svenska 
är gjord av Carl Flach. Charles Yves Cousin 
d’Avallon (1769-1840) var fransk historiker och 
författare som trots en omfattande litterär 
produktion dog utblottad. Han skrev huud-
sakligen böcker i samma genre som denna, dvs 
anekdotsamlingar.

7 (EKERMANN, Agnes.) Från berg och dal. Samling af svenska folkvisor och 
folklekar utgifven af A.E. Stockholm, P. A. Norstedt & söners förlag, 1878. 8:o. (4),+ 
124,+ (1) s. Med noter. Förlagets dekorerade bruna kbd. Namnteckning. 900:-

Förord av Nils Linder, lektor 
vid Högre lärarinnesemina-
riet i Stockholm, och som till-
styrkt publiceringen. Samlingen 
inleds med ”Du gamla, du friska” 
följt av folkvisor och därefter dans-
lekar, med många fortfarande 
kända som ”Skära, skära hafvre”, 
”Bro, bro brea”, Räfven raskar 
öfver isen” (något annorlunda än 
idag dock) och ”Bonden och krå-
kan” men även en del bortglömda 
som ”Stekta harar, gödda svin”, 
”Vipp lustigt i gröna dalen”. Agnes 
Ekermann (1849-1939) var förfat-
tarinna och vid tiden för utgivande 
av detta hennes debutarbete troli-
gen inskriven vid lärarinnesemina-
riet i Stockholm. Hon utgav även 
”Från Nordens forntid. ”Fornnor-
diska sagor” med illustrationer av 
Jenny Nyström (1895), ”Läsebok till svenska litteratuhistorien”, som utkom i åtmins-
tone 9 upplagor, och ”Svensk ordlista” (1891).



8 Fem märkwärdige mäns lefwernes 
beskrifningar, efter trowärdige anled-
ningar. Linköping, Fred. Schonberg och 
Biörckegrens enka, 1788. 8:o. 48 s. Häftad, 
i samtida klistermarmorerat pappband, 
något trasig i ryggen. Med Sture Muncks 
exlibris. 2500:-

Trots titeln behandas i denna anonyma 
lilla folkskrift sju märkvärdiga och orien-
taliska män, nämligen Zoroaster, Brama, 
Tjengis Chan, Tamerlan, Ziska, Scander-
beg och en liten avslutning om Uncham. 

9 Grafskrift öfver myntetecknen. Stock-
holm, K. L. Beckman, 1894. 8:o. (4) s. 
Med veck och små revor, något solkigt 
titelblad. 3000:-

Hesse 0839. Stor raritet, enligt uppgift 
tryckt i 12 exemplar och utgiven på för-
anstaltande av J. E. Hagdahl. Dikt om de 
Görtzska gudarna. Ett nytryck gjordes 
1975 i ”Biblioteca Walliniana: Series opus-
cula numismatica rarissima” nummer 2.

10 GYNTHER, O. F. Nyaste rang- och titu-
latur-bok. En äfven i dessa upplysta tider 
behöfligt hjälreda för alla, som vilja iakt-
taga höflighetens fordringar. Oumbärlig 
vid fadderskap, begrafning, brefskrivning 
och många andra tillfällen. Karlskrona, 
C. R. Hööks. förlag, 1855. 8:o. 34,+ (2) s. 
Häftad och oskuren med tryckt omslag. 
Ur Lars C. Stolts bibliotek, med hans lilla 
exlibris. 600:-



11 HESS, Nicolas Christiernin von. Några historiska anteckningar, om tilldragelser, 
under de sednaste sex konungars regering i Sverige, af ett ännu lefvande ögonvitt-
ne, N. von Hess. Stockholm, hos A. Holmberg & Comp, på eget förlag, 1869. 8:o. 
(2),+ 165 s. Sammanbunden med: 
HESS, Nicolas Christiernin von. Supplement till några historiska anteckningar 
om tilldragelser under de sednaste sex konungars regering i Sverige, af ett ännu 
lefvande ögonvittne. [=Rubrik.] Stockholm, A. L. Norman, 1896-70. 8:o. (2),+ 52 s. 
Senare grönt hkbd med det främre tryckta omslaget medbundet. Ur Gunnar von 
Heidekens bibliotek, med hans exlibris. 1500:-

Setterwall 368. Det första opaginerade 
supplementbladet är tryckt separat 1869, de 
övriga, med rubriken ”Till supplementet”, 
1870.

Nicolas Christiernin von Hess (1785-1870) 
var gardesofficer under Gustav IV Adolf och 
deltog som fänrik i finska kriget 1808-09. 
Som verifikationer för sina berättelser finns 
avskrifter av passhandlingar, kontrakt m.m. 
tryckta som bilagor. Originalhandlingarna 
skall ha funnits till beskådande, deponera-
de hos bokens tryckare, t.o.m. 15/1 1870, där-
efter i författarens hem på Bryggargatan. 
Hess hade tydligen anledning att vilja över-
tyga läsaren om sin vandel, ty han skall ha levt ett minst sagt äventyrligt liv. Han 
fick avsked som kapten från Göta artilleri och gjorde 1827 konkurs. Efter att sedan 
ha utpekats som delaktig i en procentarhärva flydde han från Stockholm och landet 
1828 och var sedan bl.a. handelsagent för brittiska industrifirmor och homeopatrisk 
läkare. I den sistnämnda egenskapen återvände han till Stockholm 1863 och var, vid 
sidan om den homeopatiska praktiken, bl.a. verksam som översättare. Ovanlig och 
rolig bok med det ovanliga supplementet.

12 HODELL, Frans. Visor och kupletter af Frans Ho-
dell. Med illustrationer af Gustaf Wahlbom. 1-2 Stock-
holm, Sigfrid Flodins förlag, 1873. 8:o. (4),+ 92; (4),+ 
92 s. Fläckig. Samtida hfrbd med guldornerad rygg 
(Magnus Ekholm). Med Per Forsbergs namnteckning.
 1200:-

Allt som utkom. Första delen innehåller visor ur lust-
spelen ”Andersson, Petterson och Lundström” och ”Fa-
briksflickan” liksom Skarpskyttsånger m.m. Frans Ho-
dell (1840-90) var skådespelare och flitig författare av 



lustspel och översättare, verksam framförallt vid Södra teatern i Stockholm. Han var 
även utgivare och tidvis ägare av Söndags-Nisse. Bland hans mer kända lustspel hör 
”Andersson, Petterson och Lundström” som hade premiär 1865. Konstnären Göran 
Wahlbom (1824-76) samarbetade med Hodell även i Söndags-Nisse som han själv 
grundade. Han gjorde bl.a. den kända vinjetten till Söndags-Nisse. Frans Hodell är 
även farfarsbror till Åke Hodell.

13 [Japanese coronation] Synopsis of The Ceremo-
nies of Ascension to The Throne of H. M. the 
Emperor of Japan. Eleventh Month, Third Year of 
Showa (1928). Tokyo, Toppan Printing Co, 1928. 
8vo. (2),+ 30,+ (2),+ 30 pp.+ 5 plates & 3 maps. Prin-
ted i red and black. Sewn as issued in decorative 
covers. With the bookplate of Lars C. Stolt. 600:-

On 25 December 1926, Hirohito assumed the throne 
upon the death of his father, Yoshihito. The Crown 
Prince was said to have received the succession (sen-
so). In November 1928, the Emperor's ascension was 
confirmed in ceremonies (sokui) which are conven-
tionally identified as "enthronement" and "corona-
tion" (Shōwa no tairei-shiki).

14 [Japanese coronation] The Imperial Ordinance 
Relation to the Ascension to the Throne. Transla-
tion. (Tokyo, Toppan Printing Co, 1928.) 8vo. (8),+ 
101,+ (2) pp. Sewn as issued in decorative covers. 
Tear in rear cover. With the bookplate of Lars C. 
Stolt. 350:-

On 25 December 1926, Hirohito assumed the throne 
upon the death of his father, Yoshihito. The Crown 
Prince was said to have received the succession 
(senso).

In November 1928, the Emperor's ascension was con-
firmed in ceremonies (sokui) which are conventio-
nally identified as "enthronement" and "coronation" 
(Shōwa no tairei-shiki). This translation was made 
to the coronation of Emperor Yoshihito (Taisho) in 
1915 but has been corrected and revised for the coro-
nation of Hirohito in november 1928.



15 LÖVGREN, Birger. Ståndsstridens uppkomst. 
Ett bidrag till Sveriges inre politiska historia 
under drottning Kristina. Ak. avh. Uppsala, 
Edv. Berlings boktryckeri, 1915. 8:o. XII,+ 148 
s. Fint rött hkbd, guldornerad rygg med grön 
titeletikett, omslaget medbundet. Dedikation 
till Olof Östergren. 500:-

16 MELLIN, G. H. Sveriges konunga-
hus. Taflor och ljusbilder utförda 
på sten af J. H. Strömer, jemte 
biographiska anteckningar af G. 
H. Mellin. Stockholm, Abr. Lund-
quists förlag, 1844. 8:o. Litogr. ex-
tratitel,+ 52 s.+ 9 litogr. planscher. 
Stora marginaler. Vitt original-
pappband med litogr. frampärm, 
helt guldnitt. Liten nötning på övre 
kapitäl och falsar. Med namnteck-
ning av Anna Rönnquist ”Julafton 
1844” och med Per Wahlströms 
exlibris ”PW”. 2500:-

Ovanlig samling porträtt av 
kungafamiljen, sannolikt ut-
given med anledning av Oscar 
I:s tillträde den 8 mars 1844. 
Med biografier och hyllnings-
dikter samt fina porträtt av 
Oscar I, Josephine, Desideria, 
Carl, Gustaf, Oscar, August 
och Eugenie. Tryckt på Hög-
bergska boktryckeriet. Enligt 
Linnström skall det finnas 
8 porträtt. I föreligande ex-
emplar är dock porträttet av 
prins Gustaf dubblerat.



17 (MIRABEAU, Honore Comte de & LUCHET, Jean Pierre Louis de.) Histoire se-
crete de la cour de Berlin, ou correspondance d’un voyageur françois, depuis de 5 
juillet 1786 jusqu’au 19 janvier 1787. Ouvrage posthume. 1-3. Rotterdam/ Paris, 1789. 
8vo. Engr. portrait,+ (4),+ 139; engr. portrait,+ (4),+ viii,+ 148;(4),+ xv,+ (blank),+ 
127 pp. Stain in upper margins in part one 
and two, paper repair p. 116 in part one. 
Contemporary half calf, gilt spines with 
red labels and marbled paper boards, red 
marbled edges. 8000:-

The two portrait are of Fredric II and Ca-
tharine the Great. Behind the first part is 
a new titelpage with Letters d'un voyageur 
anglois”, behind the third part is ”Essai 
sur la secte des illuminés” by Jean Pierre 
Louis de Luchet, or La Roche du Maine 
Marquis de Luchet, with a separate extra 
title leaf. Several editions of both works 
were published in 1789, at least five of ”Es-
sai”. Mirabeau’s ”Histoire secrete” was first 
printed in Alençon and made a scandal 
and was banned immediately after its pu-
blication. In the present edition the half-title and the title pages to part one and two 
are printed on different paper then the rest, probably a titel-auflage. Luchet (1740-92) 
was a French officer, journalist and librarian. In ’Essai sur la Secte des Illumines’ 
”he denounces the leaders of the Bavarian Illuminati whom he accused of control-
ling Freemasonry”.

18 Moberg. KUMLIEN, Kjell. Karl Knutssons politiska verk-
samhet 1434-1448. Ak. avh. Illustrerad. Stockholm, P. A. 
Norstedt & söner förlag, 1933. 8:o. 315,+ (1) s. Rikligt med 
försträckningar, understrykningar och stora marginal-
kommentarer med blyerts. Blått hkbd med blekt ljusgrön 
titeletikett och med omslaget medbundet (P. A. Norstedt & 
söners bokbinderi). Exlibris Ahlström. Ur Vilhelm Mobergs 
bibliotek, med hans bläckanteckningar på främre omslaget 
”Obs: Detta är mitt eget ex. – därför är det behandlat så här. 
– Vilhelm”. Bilagt finns även Ragnar Svanströms visitkort 
med hälsning och tack med bläck. 1200:-

Flitigt använd av Vilhelm Moberg. Flera av kommentarerna 
rör Engelbrekt, en person som Moberg behandlade i ”Min 
svenska historia”.



19 MONTAN, Carl Otto & WARBURG, Karl. Sång-
arfärden till Paris 1878. Ett stycke studentlif, 
skildradt i resebref af C. O. Montan och Karl 
Warburg. Stockholm, Fr. Skoglunds förlag, 1878. 
8:o. Grav. front.,+ (8),+ 192 s. Grönt dek. och 
guldornerat okbd, helt guldsnitt. Nära utraderad 
tillskrift eller dedikation på försättsbladet. 750:-

Fint exemplar. Skildringen bygger till stor del på 
Montans resebrev, som publicerats i Stockholms 
Dagblad och Nya Dagligt Allehanda, samt på 
Warburgs dito i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
tidning. Den sjungande resan gick från Uppsala till 
Skåne, vidare via Lübeck, Hamburg och Köln till 
Paris och sedan åter.

20 NEMEITZ, Joachim Christopher. Inscriptionum singularium, maximam partem 
novissimarum fasciculus, quas in itinere suo, ante quadriennium in Italiam facto, 
adhuc aut ineditas, aut typis sparsim exscriptas reperit, easque nunc iunctim edi-
dit Joach. Christoph. Nemeitz. Accessit argutarum de rebus Svecicis dictionum, 
diversis temporibus ab ipso elaboratum, enneas. Leipzig, 1726. 8vo. (8),+ 356,+ (11) 
pp. Minor spotting, with an ink spot on p. 122. Rebound in vellum imitating paper 
boards, with old paste downs and fly-leaves pre-
served. From the library of Germund Ludwig 
Cederhielm at Säby, with his initials, and of 
Christian Hammer, with his book plate. 2500:-

Författaren och historiken Joachim Christopher 
Nemeitz (1679-1753) kom från svenska Pommern, 
född i Wismar och död i Stralsund. Han var på 
1710-talet anställd hos Magnus Stenbock som 
informator åt dennes barn och reste 1713 med 
dessa till Holland. År 1721 gjorde han en resa 
i Italien och gav 1726 ut två böcker om denna 
”Nachlese besonderer Nachrichten von Italien” 
och ”Inscriptionum singularium”. Den senare 
behandlar de inskriptioner som han såg under sin italienska resa, och han visar här 
en viss förkärlek för inskriptioner med svenskt intresse, vilka får oproportionerligt 
stort utrymme. Han skrev även om Karl XII och 1745 gav han även ut en biografi 
över sin tidiga gynnare Magnus Stenbock, ”Memoires concernant monsieur le comte 
de Stenbock”, vilken han väl är mest känd för idag.



21 NORDBERG, Jöran A. Konung Carl den XII:tes historia. 1-2. Stockholm, Pet. 
Momma resp. Peter Jöransson Nyström, 1740. Folio. Grav. porträtt,+ XLIV,+ 923 
s.+ grav. porträtt; (2),+ 708,+ 151 s. Åtskilliga graverade medalj- och myntavbild-
ningar i texten, delvis helsides, liksom träsnitt på fanor m.m. Karl XII-porträttet 
klippt i marginalen och uppfodrat på modernt papper. Lätta lagerfläckar, något 
mer i början av andra delen, småfläckar, något större s. 3 och 805 i första delen och 
med små revor. Liten fuktrand i nedre, inre marginal i början och i slutet av första 
delen, buntonad s. 288-305 i andra delen. Ståtliga samtida skinnband, guldorne-
rade ryggar med upphöjda bind och röda titeletiketter, pärmarna med Karl XII:s 
förgyllda stora monogramstämpel, hela guldsnitt. Två volymer. Första bandet med 
något trasigt övre kapitäl. 16000:-

Warmholtz 5954. Hesse 1408. 
Första upplagan av Nordbergs 
stora historik över Karl XII. 
Den översattes till både tyska 
och franska. Båda porträtten, 
av Karl XII i helfigur och Jöran 
Nordberg i halvfigur, är grave-
rade av E. Geringius. De sista 
152 sidorna är ett bra register. 
Första delen med underubri-
ken, ”Ifrån hans maj:ts födelse 
år 1682 til slutet af juni månad 
år 1709”; andra delen med, 
”Ifrån slutet af junii månad år 
1709, til hans may:ts död och 
begrafning”.

Jöran Nordberg (1677-1744) blev 
prästvigd och utnämnd till pre-
dikant vid artilleriet 1703. Som 
sådan följde han armén under 
Karl XII:s fälttåg och gjorde 
där snabbt karriär och avancerade till hovpredikant. Vid Poltava råkade Nordberg 
i rysk fångenskap och tillbringade många år i Moskva, där han samarbetade med 
Carl Piper om de svenska fångarnas välbefinnande. 1715 blev han utväxlad och 
kunde återvända till Sverige och blev så småningom kyrkoherde i Klara församling 
i Stockholm. Från år 1731 fick han tjänstledigt för att på heltid jobba med det stora 
verket om Karl XII.



22 (OFFELEN, Heinrich.) Emblematische Gemüth-Vergnügung beÿ betrachtung 735 
der curieusten und ergözlichten Sinnbildern mit ihren Züständigen Deutsch-La-
teinish-Französ- und Italianisiche Beÿschrifften. Augsburg, Lorenth Kroniger und 
Gottlieb Göbels seel-Erben, 1693. 4to. A-N4. Last leaf blank. [Pages numbered 1-51, 
with the verso of each leaf numbered with the number of the facing recto.] With 
51 full page engravings including the engraved title. The title with a small tear in 
lower margin, old paper repair at leaves 
3, 28, 30 and31, spotting and minor te-
ars. Somewhat worn contemporary vel-
lum spine with marbled paper boards. 
From the library of Leuhusen, inscri-
bed on front paste down and on title 
by C (?) Leuhusen, dated November 24, 
1708. Old sale annotation from 1966.
 7500:-

French Emblem Books F452. VD17 
3:302165E (without attribution to Offe-
len). Praz p. 315 don’t know this edition. 
First German edition and similar to the 
French ”Devises et emblemes ancienne 
et modernes” (1691, reprinted several 
times), but with the devices described in 
German, and with the mottoes in Latin, French, Italian and German. New German 
editions were published in 1695 and 1697. It has often been attributed to Daniel de 
La Feuille and to Pallavicino (Parravicino), who published the similar ”Devises et 
emblemes d’amour”. Heinrich Offelen was a philologist and writer of German gram-
mars.



23 RIETSTAP, J. B. Armorial général précédé d’un dictionnaire des termes du bla-
son. 1-2. Reproduced from the 2nd edition, 1884 [and 1887] + Supplement + Illus-
trations. London, Heraldry Today, 1965. 8vo. XLII,+ 1149 pp.+ plates; VI,+ 1316,+ 
(1) pp. Dark green half calf, spines with raised bands. Two volumes, slight wear to 
head of volume one. Together with: 
ROLLAND, V. & H. V. Supplement to the Armorial général by J.-B. Rietstap. 1-9. 
Second edition. London, Heraldry Today, 1969-71. 8vo. Publ. blue cloth. Nine volu-
mes. Together with: 
ROLLAND, V. & H. V. Illustrations to the Armorial général by J.-B. Rietstap. 1-6. 
London, Heraldry Today, 1967. 4to. Publ. blue cloth. Three volumes. All from the 
libray of Lars C. Stolt, with his book plate. All together 14 volumes. 12000:-

The first set is in the ”De Luxe Edition” limited to 50 numbered copies, of which this 
is number 49 signed by the editor R. Pinces. The supplement by Rolland was first 
published 1904-54, and the illustrations 1903-26. A complete set of the reproductions 
made by Heraldry Today of Rietstap’s Armorial général.

24 SALENIUS, Johannes (pres.) || SVANHOLM, Olaus 
(resp.) De amore. Diss. (Uppsala, 1696). 8:o. (2),+ 18 
s. Enstaka rättelser med bläck. Tagen ur band med 
rester av marmorerad ryggremsa. 2000:-

Lidén 10 (s. 406). Respondenten ångermanlänningen 
Olof Svanholm (1658-1723) kom från en bondefamilj 
men fick möjlighet att studera, först i Härnösand och 
sedan i Uppsala. Denna hans gradualdisputation om 
kärleken blev dock en pärs. Professor Norrman, teo-
logiska fakultetens dekanus, utsatte den för teologis-



ka fakultetens censur då den ”remarquerade någre fahrlige and anstötlige meningar 
och ordaformer”. Preses Salenius, som dessutom var filosofiska fakultetes dekanus, 
ryckte ut till Svanholms försvar och menade att respondenten var melancholikus och 
”något enfaldig men aldrig haft i sinnet att touchera någon, mindre skrifva något, 
som skulle strida emot sacram theologicam”. Norrman ville förbjuda hela disputa-
tionen men det fick räcka med att Svanholm fick en varning. Avhandlingen ventile-
rades den 20 maj 1696 och den 19 juli samma år kunde Svanholm prästvigas. Han 
blev sedan skolmästare i Sundsvall och så småningom kyrkoherde i Undersåker.

25 STRÖHL, Hugo Gerard. Japanisches Wappenbuch ”Nihon Moncho”. Ein Hand-
buch für Kunstgewerbetreibende und Sammler. 
XIII Tafeln in Schwarz- und Buntdruck nebst 
692 Textillustrationene. Wien, Anton Schroll & 
co, 1906. 8vo. IX,+ (1),+ 250,+ (3) pp.+ 13 plates, of 
which eight are in colour and two double page. 
Edges trimmed. Richly dec. publ. blue cloth. 
From the libraray of Lars C. Stolt, with his book 
plate. Fine copy. 6000:-

First edition of Ströhls important book on the "Ni-
hon moncho" or Japanese Roll of Arms. Hugo Ge-
rard Ströhl (1851-1919) was an Austrian artist and 
heraldist and editor of the large ”Österreichisch-
Ungarische Wappenrolle” (1890) and ”Heraldische 
Atlas”.

26 Sveriges riksvapen, landskaps- och stadsvapen 
utgivna av Kaffe Hag AB under överinseende av 
Riksheraldikern Friherre H. Fleetwood. [=Om-
lsagstitel.] Stockholm, Kurt Lindberg (ca. 1936). 
8:o. (86) s. Helsidesbild i färg med riksvapnet samt 
med 138 inklistrade vapen i färg. Klammerhäftad 
med omslag. Ur Lars C. Stolts bibliotek, med hans 
exlibris. 750:-

Fint exemplar av denna vapenbok som egentlige är 
kaffereklam! Varje sida har fyra inklistrade land-
skaps- resp. stadsvapen med beskrivning på motsvarande sida och med en slogan 
längs ned som ”Natt och dag blott Kaffe Hag”.



27 TROYTE, Charles A. W. Change Ringing. An In-
troduction to the early stages of the Art of Church 
or Hand Bell Ringing. For the use of Beginners. 
Fourth Edition. London, Well Gardner, Darton & 
Co, (1880). 8vo. 190,+ (1) pp. Illustrated. Publ. cloth. 
Owner’s signature in pencil. 750:-

Ett måste för alla som vill förstå Dorothy L. Sayers 
”De nio målarna” (The Nine Tailors). Första uppla-
gan kom 1869. 

28 Wikmanson. SILVERSTOLPE, G. A. Åminnelse-
tal öfver Johan Wikmanson, kamrerade vid 
Kongl. Numer-lotteriet, samt ledamot af Kongl. 
Musikaliska Akademien. Hållet i Kongl Musi-
kaliska Akademiens sammankomst den 15 febr. 
1801 af G. A. Silverstolpe. Stockholm, Kumblinska 
tryckeriet, (1801). 8:o. 20 s. Tagen ur band, osku-
ren. 1500:-

Minnestalet över tonsättaren Johan Wikmanson 
(1753-1800) hölls av hans goda vän Gustaf Abra-
ham Silverstolpe (1772-1824), som samma år även 
gav ut Wikmansons ”Tre quartetter för två violi-
ner, alt och violoncelle”.

29 WILLERS, Uno. Ernst Moritz Arndt 
och hans svenska förbindelser. Stock-
holm, Hugo Gebers förlag, 1945. 8:o. 
(2),+ 525,+ (2) s. Marmorerat papp-
band med svart titeletikett och med 
omslaget medbundet. Ur Victor von 
Stedingks bibliotek, med hans exli-
bris. 950:-

Mycket sällan inbunden. 



30 VIRGIN, Philip (utg.) Franska korvetten Alcmène’s skeppsbrott på Nya Zeelands 
vestkust nära Kaipara den 3 juni 1851. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1896. 4:o. 
(9),+ (blank),+ 34 s.+ 2 planscher,+ karta. Blyertsannoteringar. Förlagets blå kbd 
med guldornerad frampärm, delvis loss i 
främre inre fals.  2500:-

Upplaga tryckt i 100 numrerade exemplar, 
varav detta är nummer 79. Med på Alcmè-
ne var sekundärlöjtnanten Carl Augustin 
Ehrensvärd (1825-54) och hans unga hustru. 
Denna skildring bygger huvudskligen på 
den officiella redogörelsen skriven av kor-
vettens kommisarie Berard, kompletterad 
med efterlämnade anteckningar av Ehren-
svärd samt samtida engelska tidningsno-
tiser. Augustin Ehrensvärd var placerad i 
Tasmaniens huvudstad Hobart och träf-
fade där Mary Bell Scott. De gifte sig den 
17 maj bara några dagar innan avfärden 
med Alcmène. Den 3 juni led skeppet med 230 personer ombord skeppsbrott vid Nya 
Zeelands norra udde och de överlevande, bland vilka Augustin och Mary befann sig, 
fick genomlida svåra strapatser innan de blev räddade. De kom så småningom till 
Sverige men redan 1854 dog Augustin. Mary, som aldrig lärde sig svenska, gifte om 
sig två gånger och andra gången med Philip Virgin, som med denna bok gav ut be-
rättelsen om hennes äventyr med Alcmène.


