
1 ALMQUIST, Johan Axel. Riksdagen i Gefle 1792. 
Ak. avh. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1895. 8:o. 
(2),+ 208 s. Tryckt på tjockt papper. Samtida brunt 
hkbd med guldornerad något blekt rygg. Ur Carl 
Gustaf Malmströms bibliotek, med hans namn-
stämpel, och ur Bengt Hildebrands, med hans 
namnteckning daterad 1952. 1100:-

Setterwall 2260. Detta är ett av 20 exemplar tryck 
på tjockare papper, och med fin proveniens. Malm-
ström kan nog ha varit mottagare av exemplaret.

2 BAJER, Fredrik. Frøken Rudenschöld. Tidsbil-
lede fra Gustav III.s og hertug Karls hof af Fredrik 
Bajer. Köpenhamn, O. Prieme, 1873. 8:o. VII,+ 
(1),+ 71 s. Senare marmorerat pappband, ryggen 
med grön titeletikett, röda stänksnitt. Ur Fredrik 
Vult von Steijerns bibliotek, med hans förgyllda 
pärmstämpel på frampärmen. 1500:-

Setterwall 4896. Bajers bok om Rudenshöild har 
inte kommit i svensk översättning. Författaren, mi-
litären och fredskämpen Fredrik Bajer (1837-1922) 
hade många strängar på sin lyra. Han mottog No-
bels fredspris 1908 och var tillsammans med sin fru 
Matilde Bajer även en förkämpe för kvinnoeman-
cipationen och för kvinnlig rösträtt.
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3 BASTIDE, J.- F. La petit maison. Préface 
d’Abel Patoux. Seize aquarelles dessinées 
et gravées en couleurs par Ad. Lalauze. 
Paris, Libraire Henri Leclerc, 1905. 8vo. 
xv,+ (blank),+ 52,+ (1) pp. Colour illustra-
tions in text. Printed on thick paper. Dark 
blue morocco, gilt spine with five rasied 
bands, borders gilt with green inlays, large 
inner bordures with fleurons in corners, 
extra end papers, top edge gilt the other 
trimmed and wrapper presered (René Kie-
fer). Spine faded and slight crack in hing-
es. Book plate of Göran Schultz. 4500:-

Edition printed in 150 copies, of which this 
nr 47. Jean-François Bastide (1724-98) was 
a Frensh writer and playwright. The novel 
”La Petite Maison” was first published in 
”La nouveau spectateur” 1758, and revised in 1763. ”An allegory of the sensuous fas-
cination of art to overcome the heart. A libertine, the Marquis de Trémicour, deter-
minedly sets out to seduce an art student, Mélite, in his Petite Maison – a maison de 
plaisance, or house of pleasure in the suburbs of Paris designed for assignations. In a 
miniature Musée des Arts Décoratifs the rooms provide pictorial foreplay as Mélite 
admires the erotic paintings and etchings, with the artists identified for the reader in 
footnotes in the text. She loses her wager that she will not give in to him and is sedu-
ced in a reverie of aesthetic ecstasy as she is she overcome with sensation on the final 
page.”



4 Birgitta. WESTMAN, Knut B. Birgittastu-
dier. 1. Ak. avh. Uppsala, Akademiska bok-
tryckeriet, 1911. 8:o. XV,+ 304 s. Med enstaka 
understrykningar och marginalanteckningar 
i blyerts. Blått kbd med brunt titeletikett.
 600:-

Allt som ukom. Avhandlingsförfattaren analy-
serar litteraturkritiska problem samt undersö-
ker den heliga Birgitta ur religionspsykologiskt 
perspektiv, och hennes ställning i det medel-
tida fromhetslivet. 

5 Brenner. KRASNOBAEVA, Julia. Sveonum monumenta vetusta. The Numismatic 
Collection of Elias Brenner and Pavel Grigorievich Demidov. Stockholm, Svenska 
Numismatiska föreningen, 2018. 4:o. 448 s. Rikt illustrerad. Förlagsband. 350:-

Först utgiven på ryska som utställningskatalog för utställningen på Pushkin State 
Museum of Fine Arts som pågick juni 2017 till januari 2018. Översatt till svenska av 
Helena Sorokina och författaren. Brenners myntsamling såldes 1721 till den engelska 
handelsmannen i Stockholm Walter Grainer. Denna samling såldes efter Graing-
ers död 1729 till familjen Demidov och försvann till Ryssland för att så småningom 
hamna på Pushkinmuseet. Först på 1960-talet blev man klar över var åtminstone 
delar av Brenners samling befann sig och först nu har hela historien om Brenners 
myntsamlings öden blivit ordentligt kartlagd.



6 CALLENBERG, Johann Heinrich. Prima rudi-
menta linguae arabicae. Publicavit in usum scho-
lae suae Io. Henri. Callenberg. Halle, 1729. 8vo. (8) 
pp. Disbound. 1500:-

Johann Heinrich Callenberg (1694–1760) was a Ger-
man orientalist, who studied Arabic, Persian and 
Turkish. He was a promoter of conversion attempts 
among Jews and Muslims, with a printing office of 
his own. In 1727 Callenberg was appointed extra-
ordinary professor of theology at the University of 
Halle, and in 1735 professor of philology. This is a 
very basic Arabic introduction and grammar.

7 CRONHAMN, Frithiof. Dur och moll. Musik-kalender 
redigerad af Frithiof Cronhamn. Stockholm, Looström & 
Komp, 1888. 12vo. (158) s. Illusterad. Grönt dek. okbd. 750:-

Välmatad kalender med plats för anteckningar dag för dag, 
med uppgifter om vilka musiker, tonsättare, sångare m.m 
som har födelsedag (den 25 februari t.ex. har S. W. Dehn fö-
delsedag (” f. 1799 Altona, †1858, utmärkt musikskrivställare 
o. teoretiker (utbildat Kiel A. Rubeinstein, Kullak)”), med 
ett namnregister. Dessutom med en utförlig matrikel över 
musiker m.m. samt genomgång av musikföreningar både i 
Stockholm och - utförligt - i landsortern m.m. 



8 DAHLBERG, Elena. The Voice of a Waning Empire. Selected Latin Poetry of 
Magnus Rönnow from the Great Northern War. Edited, with Introduction, Trans-
lation and Commentary. Uppsala, Acta Uni-
versitatis Upsaliensis, 2014. 8vo. 385 pp.+ loose 
dissertation leaf. Sewn as issued. (Studia Latina 
Upsaliensia no. 34.) 220:-

This doctoral dissertation from Uppsala univer-
sity is a modern edition of the Swede Magnus 
Rönnow’s (1665–1735) Latin poetry and a com-
prehensive comparative study of Neo-Latin lite-
rature at the turn of the 18th century. Rönnow’s 
Baroque Neo-Latin verses were propagandistic 
in their contents and mirrored the contemporary 
debate.

9 (DOUGLAS, Ludvig W. A.) Huru vi förlorade Norrland. Af * * * Stockholm, No-
redin & Josephson, 1889. 8:o. 34 s. Samtida rött hkbd, blindpressad rygg. 1600:-

Klassisk alternativhistoria och rysslandsvarning skriven 
av Ludvig W. A. Douglas (1849-1916), landshövding, riks-
marskalk och 1895-99 svensk utrikesminister samt syssling 
till drottning Victoria. Den inleds med: ”Huru gick det 
egentligen till, då vi förlorade Norrland så hastigt? frå-
gade Axel, då brasan började brinna ner, och skymning 
mer och mer bredde sig öfver det stora rummet”. Som 
politiker jobbade Douglas hårt för att stärka försvaret och 
han gjorde med novellen även en förutsägelse om första 
världskriget: ”Förf. låter i sin framställning den spända 
stormaktspolitiska situationen utveckla sig till ett stort 
europeiskt krig, vars omedelbara orsak blev motsättningen i Balkanpolitiken mellan 
Österrike och Ryssland, och som först utbröt mellan dessa båda makter. Tysklands 
alliansförpliktelse mot Österrike, ryska framgångar och fransk revanschpolitik ledde 
för Tyskland till tvåfrontskrig. Tyskland begärde allians och stöd av Sverige-Norge, 
vilket avvisades och orsakade tysk förbittring. Tyskland slöt då separatfred med 
Ryssland, som fick fria händer i Orienten och Norden samt plötsligt i ultimatum-
form krävde avstående av övre Norrland, Nordanfjeldske Norge och Lofoten. För-
gäves sökte Sverige-Norge tyskt bistånd, och förgäves sökte man i hast reparera de 
värsta försvarsförsummelserna — övre Norrland gick förlorat för Sverige och Nord-
norge för Norge. Om Sverige-Norge hade hållit gott försvar, hade man med fram-
gång både kunnat värja sig och räkna på stormaktsstöd, menade Douglas” (SBL). 



10 GIRS, Ægidius || STIERNMAN, Anders Anton von (utg.). Konung Johan den 
III:des chrönika, hwilken korteligen förtelljer högstbemälte konungs minnes-
wärda lefwerne, och des emot Sweriges då warande fiender mångåriga förda krig. 
Sammanfattad fordom af Ægidius Girs: Men nu först af des handskrift i allment 
tryck, jemte bifogada ätt-taflor öfwer den 
kongliga Gustavian-Carolinska slägten 
och ett fullkomligit register, utgifwen 
af kongl. maj:ts secreterare wid des och 
Riksens archivum Anders Anton von 
Stiernman. Stockholm, Lorentz Ludwig 
Grefing, 1745. 4:o. Utvikbart grav. por-
trätt,+ (34),+ 176,+ (60) s. Samt:  
RAIMUNDIUS, Lars || STIERNMAN, 
Anders Anton von (utg.) Historia litur-
gica, eller en kort beskrifning om den 
förändring i religion, som uti höglåflig 
i åminnelse, konung Johan den III:s tid 
här i Swerige, medelst den påfwiska mes-
sans eller så kallade liturgiens antagande, 
förehades, och det myckna onda hon 
med sig förde. Opsatt år 1638 af Laurentio 
Raimundio, och nu i allment tryck ut-
gifwen af Anders Anton von Stiernman. 
Stockholm, Lorentz Ludwig Grefing, 1745. 4:o. (16),+ 128,+ (10) s. Senare hfrbd, 
guldornerad rygg med röd titeletikett och lätt upphöjda bind, marmorerade pärm-
papper och snitt (Sannolikt G. hedberg). Fint exemplar. 3500:-

Warmholtz 1803 & 3223. Fint exemplar av Ægidius Girs krönika över Johan III. Den 
är ansedd som Girs främsta arbete och var färdigskriven redan år 1627 och färdig-
ställd för tryckning 1669. Därav blev dock inget, utan först hundra år senare gavs 
den ut av Stiernman. Då Girs inte hade vidrört det känsliga ämnet med Johan III:s 
liturgi kompletterade Stiernman utgåvan med Raimundius historik från 1638. Por-
trättet föreställande Johan III är utfört av Geringius. Arkivsekreteraren Aegidius 
Girs (1583-1639), lärjunge till Messenius, hade på 1620-talet uppdrag som riksens his-
toricus, en föregångare till rikshistoriografposten. Girs blev så småningom hovrätts-
assessor. Han skrev på kungens uppdrag krönikor om de tre första Vasakungarna, 
men ingen blev utgiven under hans livstid. Inledningen till denna består delvis av 
genealogiska tabeller över svenska kungahuset. Med en särskild tabell för ”Konglige 
och förstlige naturlige barn”, från Erik XIV:s oäkta barn till Fredrik I:s barn von 
Hessenstein.



11 (GRÅBERGH, Otto.) Ormen Långe. Stort spektakel 
i flera akter, afdelade i tablåer, med körer, kupletter, 
melodramer, nationaldanser och många andra små 
roligheter, som inte så noga kunna specificeras. Det 
hela arrangeradt af Gecko. Tusenkonstnär från Nas-
sau. Stockholm, J. W. Svenssons boktryckeri, 1872. 8:o. 
16 s. Häftad, oskuren dock slarvigt uppsprättad, med 
tryckt något trasigt omslag. Inlagd i modern stänk-
marmorerad pappersetui. 2000:-

Klemming s. 478. Bygdén 18.204. Skandalskrift riktad 
mot Oscar II. ”Ett eländigt paskill, såsom det synes 
af hämnd riktadt mot kon. Oscar II”, tyckte Bygdén. 
Detta något infama spaktakel blev indraget. Gråbergh 
svarade med att året därpå , kröningsåret, ge ut fyra 
nya anonyma pamfletter, av vilka ”De tre vise männen 
eller allra sista smörjelsen” utkom på själva krönings-
dagen och innehöll så grova insinuationer att han åta-
lades för majestätsbrott, men blev frikänd. Han bytte 
därefter sitt efternamn till Pettersson.

Dramat Ormen Långe utspelar sig i landet Abdera där 
Ormen Långe är dignitär och storamiral samt gift med 
Ophia. Hans uppvaktning består av kammarslavarna 
Nasus, Elf och Palm samt kassören Ockertupp, och 
kammarhusarerna Klunk och Klibbingk.

12 [Hallenberg.] CLEWBERG, Nils Christopher. Pröfning af riks-antiquariens herr 
J. Hallenbergs historiska anmärkningar öfwer uppenbarelse-boken. Första styck-
et. Stockholm, Peter Sohm, 1805. 8:o. (8),+ 192,+ (1) s. Lätta fläckar. Nött samtida 
hfrbd. Namnteckning på titelbladet, samt N. E. Wernströms, daterad Uddevalla 
1806, m.fl. på försättsbladet. 1800:-

Allt som utkom. Riksantikvarien och numismatikern 
Johas Hallenberg (1748-1834) sysslade även med språk 
och religionsexegetik. Hans viktigaste arbete på detta 
område var ”Historiska anmärkningar öfver Uppen-
barelseboken”, som utkom 1800 i tre band. Teologie 
adjunkten och kyrkoherden i Tibble och Ålands för-
samlingar Nils Christopher Clewberg (1752-1812) går här 
hårt åt Hallenberg. ”Clewberg var en lärd man men 
ringa aktad af sin församling” är J. E. Fants samman-
fattning om honom.



13 HEDIN, Sven. Mount Everest och andra asiatiska problem. Illustrerad. Stock-
holm, Albert Bonniers förlag, 1922. 8:o. 246,+ (1) s. Häftad, med nött omslag. Vän-
skaplig dedikation till biskop Billing 
på främre omslaget. Namnteckning på 
smutstitelbladet. 1200:-

Hess D4. Första upplagan av denna 
essaysamling med uppsatser rörande 
Mount Everest, Tibet, Persien och Meso-
potamien (Irak) med fin proveniens.”Till 
Biskop Billing med vördsamma nyårs-
hälsningar och gammal vänskap från 
Sven Hedin”. Gottfrid Billing (1841-1925) 
var biskop i Lund, medlem av Svenska 
akademien och konservativ politiker. 
Han hade många beröringspunkter med 
Hedin, inte minst vänskapen med Gus-
tav V. Billing var liksom Hedin stark 
anhängare av Bondetåget och Billing lyckönskade Gustav V till hans handlande och 
till borggårdstalet, vilket Sven Hedin hade skrivit. Båda var även medlemmar av 
Svenska akademien.

14 (HULTIN, Carl Magnus.) En gammal knekts minnen. Stockholm, Ivar Hægg-
ströms boktryckeri, 1872. 8:o. 146,+ (2) s. Samtida grönt hkbd med guldornerar 
rygg (Otto Schoultz bokbinderi i Göteborg). 950:-

Den ovanliga första bokupplagan, ett nytryck kom 
1954. Texten publicerades först som följetong i ”Ny 
illustrerad tidning” och skrevs enligt bokens dedi-
kation på uppmaning av Emil Key. Den behandlar 
1808-09 års krig samt krigen i Tyskland och Norge 
under Karl Johan på ett underhållande sätt, med 
mycket personskvaller. Carl Magnus Hultin (1789-
1883) från Vimmerby deltog som fänrik, först i 
Östgöta lantvärn och sedan i Jönköpings regemen-
te, i både kriget 1808-09 och kriget 1813-14. Han tog 
1842 avsked som kompanichef.



15 [Karl August.] Kongl. maj:ts och rikets Swea hofrätts utslag, i anledning af den 
undersökning som hos kongl. hofrätten omedelbarligen, efter föregångne police-
förhör wid Öfwerståthållarareembetet, blifwit hållen, till utrönande af grunden 
för allmänna ryktet, att högstsalig hans kongl. höghet kronprinsess Carl Augusts 
den 23 sistlidne maji i Skåne hastigt timade död skall warit wållad genom försåtlig 
tillställning med förgift; wid hwilken undersökning fiscalen härstädes wälbe-
trodde Johan Jacob Bergström, i stöd af justitiecancellersembetets remiss, å advo-
catfiscalembetets wägnar fört talan och med slutligt yttrande inkommit; Gifwit 
och afsagdt i Stockholm den 5 november 1810. [=Rubrik.] Stockholm, Marquardska 
tryckeriet, 1810. 4:o. 24 s. Något lagerfläckig. Senare marmorerat pappband med 
grön titeletikett. Frampärmen med Arvid och Rosa Hernmarcks förgyllda pärm-
exlibris. 2500:-

Hovrättens domslut efter den långa ut-
redningen av kronprins Karl Augusts 
plötsliga död vid en militärövning på 
Kvidinge hed.

Kronprins Karl August av Sverige eller 
Fredrik Kristian August av Augusten-
burg valdes den 18 juli 1809 till svensk 
tronföljare, han adopterades av Karl XIII 
och svor den 24 januari 1810 sin trohetsed 
till ständerna. I maj åkte han till Skåne 
för att se husarexercis. Detta gjorde han 
från hästryggen, men tappade kontrollen 
över hästen, föll och blev liggande med-
vetslös. En halvtimme senare dog han. 
Anklagelser om förgiftning spreds snabbt 
och bildade bland annat bakgrunden till kravallerna i Stockholm där en uppretad 
folkmassa slog ihjäl Axel von Fersen, som misstänktes ligga bakom kronprinsens 
dör för att återföra gustavianerna till makten. Josef Rossi (1774-1854) var kronprin-
sens läkare och den som tillsammans med tre andra hade genomfört obduktionen, 
och kommit fram till att Karl August dött av ett slaganfall under ritten. Rossi hade 
sedan gammalt band till familjen von Fersen och till Gustav IV Adolf, varför han 
redan innan händelserna på Kvidinge hed varit föremål för ryktesspridning angå-
ende kronprinsens vacklande hälsa. Han åtalades för försumlighet vid obduktionen 
och dömdes till att mista tjänst och lön samt att förvisas ur riket för ”oskicklighet 
och straffbar vårdslöshet” och för att ha ”brustit i samhällsplikt”. Detta trots att 
ingen av utredningarna såg sig ha skäl att tvivla på obduktionens slutsatser. Senare 
bedömare har ansett att Rossi utsattes för ett justitiemord. Hovrätten kommer i 
sitt utslag fram till att inget tyder på mord och ingen skugga ska falla på familjen 
von Fersen. Johan Jacob Bergström (1783-1841) var fiskal och häradshövding i Södra 
Möre, och actor i fallet. 



16 [Karl August.] ROSENSTEIN, Carl von. Lik-predikan öfwer högsalig hans kongl. 
höghet Carl August Swea rikes kronprins, hållen 
i Riddarholms kyrkan d. 13 juli 1810. Stockholm, 
Carl Delén, 1810. 8:o. 13 s. Sammanbunden med:  
(ROSENSTEIN, Nils von.) Personalier öfver 
högstsalig hans kongl. höghet Carl August, Svea 
rikes kron-prins. Stockholm, Henrik And. Nord-
ström, 1810. 8:o. 24 s. Sammanbunden med: 
Underrättelse om den af Sveriges rikes ständer till 
kongl. Maj:ts efterträdare på svenska thornen ut-
korade fursten af Ponte Corvo Johan Baptist Julius 
Bernadotte; om dess famille och dess föregående 
lefnad. Stockholm, Olof Grahn, 1810. 8:o. (2),+ 36 s. 
Svag fuktrand. Samtida hfrbd, guldornerad rygg 
med röd titeletikett, marmorerade pärmpapper. 
Frampärmen med Arvid och Rosa Hernmarcks 
förgyllda pärmexlibris. 950:-

Setterwall 4139 för det sista arbetet. Carl von Rosenstein (1766-1836) var biskop i Lin-
köping och så småningom ärkebiskop, och systerson till filosofen och kanslirådet Nils 
von Rosenstein (1752-1824).

17 KARL av HESSEN. Handlingar rörande 1788 
års fälttog i Sverige. Utgifne af prins Carl af 
Hessen. Fri öfversättning ifrån fransyskan. 
Stockholm, Joh. Christ. Holmberg, 1789. 12:o. 162 
s. Lätta lagerfläckar. Samtida marmorerat papp-
band, ryggen med titeln fint skrivet med bläck.
 5000:-

Setterwall 3385. Fint exemplar av den ovanliga 
svenska översättningen av “Mémoires sur la cam-
pagne de 1788 en Suède”, som utkom i Köpenhamn 
samma år. Karl av Hessen (1744-1836) var ståthål-
lare i Schlesvig-Holstein och militär i dansk tjänst. 
Han ledde de danska trupperna i Norge mot Sveri-
ge i det dansk-svenska kriget 1788. Dessa hans me-
morarer handlar mycket om striderna i Bohuslän. 
Han var även en ivrig frimurare.



18 LINNÉ, Carl von. Fyra skrifter. Illustrerade av Harald Sallberg. Stockholm, Nord-
iska Bibliofilsällskapet, 1939. Stor 8:o. 163 s. Med 10 helsides signerade originalträ-
gravyrer av Harald Sallberg i pagineringen samt vinjetter. Välbevarat handmålat 
originalpergamentband, med Linnés namnschiffer och slingor av linnea i rött och 
blått, blåa snitt (P. A. Norstedt & söners bokbinderi). I något nött originalkassett. 
Detta är nummer S197. 5500:-

Fint exemplar av denna vackra bok. Urvalet av texten gjordes av Arvid Hjalmar 
Uggla och den konstnärliga utformningen av Harald Sallberg. Upplagan på 770 
numrerade exemplar skulle delas upp på de fyra nordiska länderna. På grund av 
kriget blev detta omöjligt och inte heller kunde man få fram pergament till inbind-
ningen. Endast ett fåtal exemplar kunde således färdigställas och bindas i det fina 
originalbandet. Resterande exemplar försågs med ett nytt av Sallberg komponerat 
omslag och såldes häftad eller i ett enklare pappband. Av många ansedd som en av 
den moderna svenska bokkonstens vackraste böcker. Innehåller: 1. Tal om märkvär-
digheter uti insecterna. 2. Naturaliesamlingars ändamål och nytta. 3. Tal vid deres 
Kongl. Majesteters höga närvaro. 4. Deliciae naturae.



19 Magnus Erikssons stadslag enligt Ma-
riestads-handskriften (BK, B 129) med 
inledning av Per-Axel Wiktorsson och 
transkribering av Anita Eldblad. Skara, 
Missalestiftelsen, 2019. 8:o. 476 s. Med hela 
handskriften i färgfaksimil. Rött okbd.
 400:-

Fin utgåva, med faksimilbladen och trans-
kriptionen sida vid sida.

20 MÜNTER, Balthasar. De bägge olyckelige danske grefwarnes Johan Fredric 
Struensees och Enew. Brandts omwändelseshistoria; författad af herr kyrkoh. 
doct. Balth. Münster och herr prosten J. Hee, som besökte desse stats-fångar i 
deras arrest, och äfwen bistått dem, wid deras afrättande utanför Köpenhamn, d. 
28 apr. år 1772. Ifrån tyskan och danskan öfwersatt; samt 
beledsagad med åtskillige tilhörige handlingar. Andra 
uplagan. Stockholm, And. Jac. Nordström, 1774. 8:o. 643 
s. Lagerfläckar. Häftad och oskuren, med marmorerade 
pappomslag, handtextat ryggtitelblad. Ur Adolf Ulrik 
Grills bibliotek, med hans namnstämpel ”Ad. Ul. Grill”.
 2000:-

Adolf Ulrik Grill (1752-97) på Söderfors hade vid sidan av 
av sin stora naturaliesamlingen även ett stort bibliotek. 
Böckerna flyttades från Söderfors till Österby, varifrån de 
senare år 1885 av disponenten Gustaf Tamm såldes på auktion i Uppsala. Detta är i 
själva verket tredje omtrycket av Münters och Jörgen Hees redogörelser för Enewold 
Brandts och Struensees omvändelser innan avrättningen. Den första svenska utgå-
van kom 1772 och den trycktes om både 1773 och 1775.



21 [Polen.] Bön för pohlackarne. [=Rubrik.] Stockholm, Ebeling, (ca. 1830). Tvär 8:o. 
(1) s. med litogr. noter. Senare marmorerat pappband med svart titeletikett (Nord-
iska bokhandeln). 750:-

Anonym hyllningsdikt till det kämpande Polen: ”För frihetens hjeltar med blödande 
hjärtan, O! Pohlen för dig wi stämma en bön: Rättvise Gud! störta ned förtryckets 
välde, gif åt friheten lif!”

22 (RIDDERSTAD, Wilhelm.) 1632-1882. Gus-
taf II Adolfs deltagande i trettioåriga kriget. 
Stockholm, Central-Tryckeriet, 1882. 8:o. XX-
VII,+ (blank),+ 127 s.+ 2 utvikbara kartor. Nå-
got nött brunt hfrbd, guldornerad rygg, mar-
morerade pärmar och snitt samt med främre 
omslaget medbundet (P. Herzogs bokbinderi). 
Med hälsning från Ridderstad på omslaget, 
troligen till Fredrik Vult von Steijern, och med 
den senares exlibris (dock utan pärmstämpel).
 750:-

Setterwall 767. Med ett flertal bilagor, bl.a. med 
förteckningar över svenska officerare. 



23 SANDBERG, Fredrik. Folkskolans sångbok innehållande 100 en- och flerstämmi-
ga för Folkskolan lämpliga sånger. Utgifven af Fredrik Sandberg, folkskoleinspek-
tör. Stockholm, Abr. Hirsch, 1867. 8:o. (4),+ 86 s. Med tryckta noter. Samtida grönt 
blindpressat kbd med titel i guld på frampärmen, röda snitt. Frampärmen med 
lätta stänkt. Ödmjuk dedikation från Fredrik 
Sandberg till biskop E. G. Bring på försättsbla-
det. 1500:-

Första upplagan av Fredrik Sandbergs viktiga 
och banbrytande sångbok för folkskolan. Fredrik 
Sanberg (1833-96) verkade som folkskollärare och 
rektor i Stockholm innan han prästvigdes och 
blev kyrkoherde i Uppsala. ”Folkskolans sång-
bok” utkom i fem upplagor innan den 1880 revi-
derades och utökades med ytterligare 100 sånger. 
Den utkom därefter i ytterligare sju upplagor 
fram till 1889. Sandberg utgav även ”Sångbok för skolor” och ”Melodibok för skolan 
och hemmet”. Märta Netterstad skriver i ”Så sjöng barnen förr” (1982) att denna 
från 1867 ”... bör observeras i synnerhet för urvalets skull ...” med ”... ett för tiden 
ovanligt stort utrymme för visor som skrivits direkt för barn” och ”Det är ingen 
överdrift att påstå att den blev mönsterbildande för folkskolan” (s. 178). Mottagaren 
av exemplaret Ebbe Gustaf Bring (1814-84) var sedan 1861 biskop i Linköping

24 SCHINKEL, Berndt von. Minnen ur Sveriges nyare historia, samlade af. B. von 
Schinkel. Författade och utgifne av C. W. Bergman, Hellstenius, Alin m.fl. 1-12:2 + 
Bihang 1-3. Stockholm, P. A. Norstedt & söner resp. Uppsala, Victor Roos' förlag, 
1852-83. 8:o. Porträtt i tredje delen. Fina samtida röda halvmarokängband, nära 
uniformt guldornerade ryggar och blindprägade röda pärmpapper med förgyllda 
ramar, snitten varierande marmorerade, gula eller guldsnitt (M. F. Åkerdahl). 16 
volymer. Fint exemplar ur Joh. Ax. Almquists och Victor von Stedingks bibliotek, 
med respektive exlibris. 6000:-



Berndt von Schinkel, adjutant hos Karl XIV Johan, samlade på konungens upp-
drag ihop material för dennes historia. För det ändamålet fick Schinkel tillgång till 
kungens enskilda arkiv och lyckades samla ihop väldiga mängder material. Själva 
skrivandet överlät han till sin brorson C. W. Bergman, som gav ut de första åtta 
delarna. Dessa delar anses som tämligen otillförlitliga och dilettantiska. Fortsätt-
ningen däremot som utgavs och skrevs av först A. C. Hellstenius och sedan av Oscar 
Alin har fortfarande ett betydande värde som källpublikationer rörande Karl XIV 
Johan. Bihanget i tre delar utgavs av S. J. Boëthius och innehåller brev och hand-
lingar. Komplett och fin svit med det ibland saknade bihanget. 

25 (STENIUS, Erik & KEXEL, Olof.) Bref til en utlänning, om mössornas ursprung 
och upförande in til närwarande tid. Skrifwen 1765. och fortsatt til närwarande 
tider. Andra uplagan. Stockholm, Lars Wennberg, 1769. 4:o. 16 s. Lätt fläck på 
titelbladet och en nästan 
genomgående bläckplump i 
övre marginal. Senare grönt 
marmorerat pappband. Spår 
av borttaget exlibris och 
med inklistrad äldre kata-
logtext. 2500:-

Åhlén 17.229. Warmholtz 
4992. Ovanlig. Denna poli-
tiska pamflett mot mössorna 
som utgavs i maj 1769 och 
trycktes i fyra upplagor kon-
fiskerades och förbjöds. Vid 
rättegången i Svea hovrätt 
den 7 juni samma år dömdes 
den unge skrivaren vid kom-
mersekollgium Olof Kexel 
till 300 riksdaler i böter. 
Författare till åtminstone 
större delen av texten var antagligen Erik Stenius, som dock dog innan rättegången 
inleddes, och Kexel har eventuellt skrivit en mindre del men tagit på sig ansvaret 
som utgivare. Bengt Åhlén konstaterar att Kexel två gånger fälldes till höga böter 
för politiska pamfletter ”där hans författarskap var minst sagt omtvistat” (s. 112). 
Warmholtz konstaterar att Kexels hattkollega Gjörwell medgett att detta ”...Bref är 
af et högst anstöteligt, om ej aldeles förgripeligt innehåll”. 



26 SVANBERG, Johannes. Kungl. Teatrarne 
under ett halft sekel 1860-1910. Personal-
historiska anteckningar. 1-2. Stockholm, 
Nordisk familjebok, 1917-18. 8:o. Front.,+ (2),+ 
204,+ III; (2),+ 211,+ (blank),+ IV s. Tryckt på 
tjockare papper. Röda halvmarokängband, 
rikt guldornerade ryggar med upphöjda 
bind, marmorerade pärmpapper, övre guld-
snitt och övriga röda stänksnitt, samt med 
omslagen medbundna. Ur Victor von Ste-
dingks bibliotek, med hans exlibris. 2000:-

Bibliofilupplaga tryckt i 100 numrerade exem-
plar, varav detta är nummer 60 och signerad 
av författaren. Fint exemplar. Johannes Svan-
berg (1852-1918) var vid sidan av teaterhistoriker även både skådespelare och regissör, 
samt en av initiavtagarna till Svenska teaterförbundet och Muskhistoriska museet. 
Han skrev om både Vasateatern i Stockholm och Stora Teatern i Göteborg.

27 UGGLA, Carl. Inledning till heraldiken författad af 
Carl Uggla. Stockholm, Peter Jöranson Nyström, 1746. 
8:o. Grav. titelblad,+ (10),+ 143,+ (5) s.+ 13 grav. planscher. 
Fläck s. 79-81 vilken även påverkat plansch nio, plansch 
12 skuren inom ram i ytterkant. Samtida ljusbrunt hfrbd, 
guldornerad rygg och stänkmarmorerade pärmpapper, 
skada på övre kapitäl, litet brännhål i främre fals och ett 
litet hål i nedre kapitäl. Titelbladet med bokägarmärket 
”E” inom cirkel med strålar. 4000:-

Warmholtz 6960. Detta är 
den första heraldiska hand-
boken som författats på svenska och som därigenom 
givit ett viktigt bidrag till den svenska heraldiska ter-
minologin. Kammarherre Carl Uggla (1725-1803) utgav 
även ”Afhandling om Swea rikes urgamla wapn de 
tre kronor” (1760) och ”Svea rikes rådslängd” (1791-93) 
samt den politiska satiren ”Om en mössa” 1769. Bi-
stånd till ”Inledning till heraldiken” gav Johan Törner 
(1712-90) som var lärare åt Carl Uggla och som under-
visade i heraldik. Tillsammans hade de närvarat vid 
föreläsningar i Halle av heraldikern Martin Schmeit-
zel. Det graverade titelbladet, liksom planscherna, är 
graverat av Carl Bergquist.



28 UPPSTRÖM, Anders. Miscellanea edi-
dit W. Uppström. 1-3. Uppsala, Almqvist 
& Wiksell, 1914-19. 4:o. Porträtt,+ XIV,+ 
22; (8),+ 32; (4),+ 59 s. Senare marmorerat 
pappband med röd titeletikett, och med 
samtliga omslag medbundna. Dedikation 
från utgivaren. 1200:-

Allt som utkom av Wilhelm Uppströms ut-
gåva av faderns kvarlåtenskap. Innehåller 
del 1: ”De indo-europeiska språkens förhål-
lande till de semitiska” (1859), del 2: ”Allmo-
gemålet i Ofvansjö” (1859), del 3: ”Om det 
moesogötiska språket såsom en mellanlänk 
mellan de klassiska och fornnordiska språ-
ken”, ”Runstenen vid Tune”. ”Visor ur Snor-
re Sturlesons konunga sogur”, ”Om verslaget 
i skaldestycken Verldsstriden” m.m.

29 WALDENSTRÖM, Paul Peter. Paul 
Peters Waldenströms minnesan-
teckningar 1838-1875. samlade och 
ordnade av Bernhard Nyrén. Stock-
holm, Svenska Missionsförbundets 
förlag, 1928. 8:o. 376 s. Illustrerad, 
inkl. ett porträtt i färg. Grönt halv-
marokändband, guldornerad rygg 
med upphöjda bind, guldornerade 
pärmar med marmorerade pärm-
papper, övre guldsnitt med övriga 
snitt putsade och med omslaget 
medbundet (Gust. Hedberg). Med 
Gustaf Bernströms förgyllda pärm-
stämpel. 950:-

Fint exemplar av ledaren för Svens-
ka missionsförbundet Paul Peter 
Waldenströms (1838-1917) memoarer.



30 (ÅHLSTRÖM, Jacob Niklas.) Musikalisk fick-ordbok, 
till tjenst för tonkonstnärer och musikvänner. Göte-
borg, C. M. Ekbohrns officin, 1843. 16:o. 164 s. Korrek-
turrättelser med bläck. Fläckig och med svag fuktrand 
i övrekant. Nött samtida rött hfrbd med guldornerad 
rygg och marmorerade pärmpapper. ”Georgina o. 
Charlotta v. Gegerfelt af P. G. Å-a 1843”, diskret skrivet 
med blcäk på försättsbladet. 1200:-

Sannoliokt gåva till systrarna Georgina Fredrika (1833-
1906) och Anna Charlotta von Gegerfeldt (1834-1915), 
barn till tygmästaren i Göteborg och kommendören Georg Samuel von Gegerfeldt. 
Anna Charlotta (Lotten) blev känd porträttmålare.

31 (ÖMAN, V. E.) Från hof till hof med grefven af Tullgarn eller Europa rundt på 
380 dagar. Reseskildringar av Peder Knagg. Örebro, Länstidningens förlag, 1879. 
8:o. (2),+ 91 s.+ porträtt. Fint blått hkbd, guldornerad rygg med röd och svart tite-
letikett och med det främre litograferade omslaget medbundet (G. Hedberg). Med 
troligen Otto Printzskölds namnteckning på omslaget samt hans exlibris. 900:-

Greven af Tullgarn, dvs kronprins Gustaf, gjorde 1878-79 en bildningsresa runt i Eu-
ropa ända till Konstantinopel. Efter hemkomsten publicerades en sammanfattning i 
Posttidningen. Den liberale författaren och tidningsmannen Victor Emanuel Öman 
(1833-1904) tyckte att allmänheten behövde en bättre bakgrund och följer här greven 
i fotspåren och ger en något elak skildring av resan. Han bedyrar dock i förordet att 
han hyser för greven ”all den konstitutionella vördnad, man är skyldig konungens 
äldsta son och eftertädare”.


