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Nyhetslista 54

ANDRÉE, S. A. Om uppfinningarna i Sverige
åren 1870-84 af S. A. Andrée. Aftryck ur Teknisk
tidskrift. Stockholm, A. L. Normans boktryckeriaktiebolag, 1888. 8:o. 89,+ (1) s. Samtida svart
hfrbd med guldornerad rygg, marmorerade snitt.

1500:Ett mindre känt arbete av ballongfararen Salomon
August Andrée (1854-97) med en bred definition av
uppfinningar och där han även som en av första
tar upp kvinnliga uppfinnare och menade ”... att
åtminstone vissa kvinnor hade både tid och pengar samt tillräckliga kunskaper att utveckla sina
idéer till uppfinningar. Andrée ansåg också att ”de
flesta af de husliga göromålen hafva en rent teknisk natur", ett påstående som får betraktas som ovanligt på denna tid” (Kvinnors
kreativitet 2002, s. 92). Andrée var grundare av Svenska Uppfinnareföreningen.

2

ARNDT, Ernst Moritz. Resa genom Sverige år 1804.
Öfversatt af J. M. Stjernstolpe. 1-4. Karlstad, G. Wallencrona resp. E. Höijer, 1807-08. 8:o. (2),+ 196; 220;
200; 128,+ 121-176 s. Något småfläckig, mer i inledningen till tredje delen, och med enstaka bläckplumpar. Något nött samtida hfrbd, guldornerad rygg med
beige titeletikett, liten skada på övre kapitäl. Med C. F.
von Otters namnteckning på titelbladen och en annan
på försättsbladet.
4000:-

Bring 345. Första svenska översättning av Arndts resa genom Sverige. Det tyska originalet ”Reise durch Schweden im Jahre 1804” publicerades i Berlin 1805-06. Ernst
Moritz Arndt (1769-1860) var historiker och professor i Greifswald. Viktig i den tidiga tyska nationalismen och motståndet mot Napoleon, arbetade för avskaffandet av
livegenska i Pommern och var viktig introduktör av tysk litteratur i Sverige och för
spridande av svenskhistoria i Tyskland, om vilket han skrev flera arbeten. Han levde
även ett antal år i exil i Stockholm och översatte bl.a. svensk lag till tyska.

3

BANDLIEN, Bjørn (red.) Eufemia –
Oslos middelalderdronning. Oslo,
Dreyers forlag, 2012. 4:o. 283 s. Rikt illustrerad Förlagsband med skyddsomslag.
300:Eufemia var gift med Håkon Magnusson
och drottning över Norge. Idag kanske
mest ihågkommen för Eufemiavisorna,
de tre medeltida riddarromanerna som
översattes till svenska under hennes tid.

4 BRAHE, Per || KRUTMEJER, David (utg.) Svea rikes
drotset grefve Per Brahes tänkebok, efter dess i Skoklosters bibliotek förvarade originala handskrift, genom
hans excellens en af rikets herrar, herr grefve M. Brahes
föranstaltande, utgifven af D. Krutmejer. Stockholm,
Carl Delén, 1806. 8:o. (2),+ 101 s. Tryckt på skrivpapper. Något nött samtida skinnband med påklistrad röd
guldornerad marokängrygg, pärmarna med förgylld
ram, gula snitt. Liten skada nederst på ryggen. Med
namnteckningar på det marmorerade försättsbladet,
bl.a. Gunnar Scheffer 1953.
2000:Setterwall 4603. Första (och enda) utgåvan av Per Brahe
den yngres (1602-1680) tänkebok, eller memoarer, som
sträcker sig fram till år 1655, här i ett samtida skinnband
som låtsas vara ett marokängband. Originalmanuskriptet till tänkeboken förvaras
fortfarande i biblioteket i Skokloster, och anses nedtecknat av Per Brahe i omgångar.
Krutmejer har i sin utgåva moderniserat stavningen och gjort enstaka omdisponeringar inne i styckena. Se Jonas Nordin i Personhistorisk tidskrift 1992: 3-4, s. 75ff.

5

CEDERSTRÖM, Rudolf (utg.) K. Livrustkammaren. Märkligare nytt. (1-8.) Stockholm, Bröderna Lagerström/ Thule, 1915-37. 12:o. 64
s.+ brevkort med prenumerationsanmälan. Illustrerad. Senare blått kbd med guldornerad rygg (Y. Engströms bokbinderi).
750:Allt som utkom av Kungliga Livrustkammarens nyhetsblad ”Märkligare nytt”. Den utkom med åtta
nummer uppenbarligen under 1915 med ett avslutande
häfte 1937, där Cederström meddelar att den upphör,
men att istället tidskriften ”Livrustkammaren skall
starta”. Cederström erkänner i slutnumret att ”Märkligare nytt” kanske blev för personlig och att han själv skrev allt i den, samt att det
lilla formatet försvårade skrivningen. Mycket blandat och roligt innehåll om olika
föremål och gåvor till Livrustkammaren.

6 CHEESMAN, Clive (Ed.) The Armorial of Haiti. Symbols of Nobility in the
Reign of Henry Christophe. College of Arms manuscript JP 177. Edited with a
commentray, essay and appendix by Clive Cheeseman. With a historical introduction by Marie-Lucie Vendryes and a preface by
Her Excellency Michaëlle Jean. London, College
of Arms, 2007. 8vo. (8),+ 216 pp. Richly illustrated.
Publ. cloth with dustwrapper. Book plate of Lars
Stolt.
600:”Henry Christophe (1767-1820), Haiti's only king,
was one of the most unusual figures in nineteenthcentury Caribbean history. Of obscure origins, he
served under the famous Toussaint Louverture in
the war of independence that turned the French
colony of Saint-Domingue into the free nation of
Haiti. Three years later, in 1807, Christophe assumed control of the northern part of the country as
president and generalissimo, and in 1811 he made
himself king. One of King Henry's first acts was to create a court and a nobility, elevating his leading supporters to the rank of chevalier, baron, count, duke or prince,
and to grant coats of arms to every title-holder. The Armorial Général du Royaume
d'Hayti, published in its entirety here, is a contemporary manuscript from Haiti
(now preserved in the collections of the College of Arms with the shelfmark JP.177)
recording in colour the arms of the king himself, the queen, the prince royal, the
capital city (Cap-Henry, now Cap-Haïtien) and 87 men who held titles of nobility
between 1812 and 1814.”

7

DAHLGREN, Johan H. Tjenstemannen af
J. H. Dahlgren. Stockholm, Associationsboktryckeriet, 1871. 8:o. 32 s. Sammanbunden
med:
(DAHLGREN, J. H.) Hök och dufva eller
”efter femtio år”. Romantisk berättelse af
Gustaf Qvist. Stockholm, Associations-boktryckeriet, 1868. 8:o. 19 s. Senare svart hkbd
med lätt guldornerad rygg och marmorerade
pärmpapper, båda främre omslagen medbundna. Med Namnteckning.
1200:Åhlen 18.191. Johan H. Dahlgren (1798-1888) var hovkansler och postexpeditör.
Denna nyckelroman angriper med stor bitterhet enskilda personer i ämbetsmannakretsarna. På uppmaning av sin chef på postverket drog Dahlgren själv in ”Hök och
Dufva”, när den kom 1868. Efter sin pensioneringen gav han emellertid ut den på
nytt under eget namn och med den nya titeln ”Tjenstemannen”.

8

EDHOLM, Eric || (EDHOLM, Edvard, utg.)
Några minnen från 1813 års krig. Af Dr. Eric
Edholm. [=Rubrik.] Stockholm, Kongl. Boktryckeriet, 1890. 8:o. 32 s. Första sidan tryckt i
rött och svart. Rött samtida kbd, något nött rygg.
Dedikation till Carl David af Wirsén julafton
1890 från utgivaren Edward Edholm.
800:Särtryck ur Tidskrift i militär helsovård, band 15.
Erik Edholm (1777-1856) från Jämtland deltog som
fältläkare åt Karl XIV Johan på fältågen i Tyskand och Norge åren 1813 och 1814. Han blev därefter livmedikus åt kungliga familjen. Utgivaren
Edvard Edholm (1831-1913) var likaledes läkare
och son till Eric. Även han blev kunglig livmedikus, fast till Karl XV. Han var 1890 överfältläkare vid armén och vid Stockholms garnison.
Han har även skrivet memoarverket Från ”Carl
XV:s dagar”.

9 EKMAN, Carl. Musikalisk fick-ordbok utarbetad
för violinister. Lund, CWK Gleerups förlag, 1884.
12:o. 31 s. Något solkigt blindpressat rött okbd med
titeln i guld på frampärmen. Med Albin Hellströms
namnteckning.
400:Kortfattad men behändig ordbok.

10 FJELLNER, Anders || DONNER, Otto (Ed.) Lieder der Lappen gesammelt von O.
Donner. Helsingfors, Buchdrukerei des Finnischen Litteratur-Gesellschaft, 1876.
8vo. (5),+ (blank),+ 164 pp. Sewn as issued, uncut,
with printed wrapper.
2000:Marklund 1168. (Übersetzung aus des fin. zeitschr.
Suomi 2 jakso XI osa.) [=On wrapper]. The poems
are in the orginal Sami and in German translations.
Otto Donner (1835-1909) was a Finnish linguist, professor of Sanskrit and Comparative Indo-European
linguistics at the University of Helsinki, but also
interested in the Finno-Ugric languages. His edition
of ”Lieder der Lappen” contains mainly poems by
the sapmi priest and poet Anders Fjellner (1795-1876)
from Sorsele in Härjedalen. Among the published
poems is Anders Fjellners’s most known work ”Päiven pardne” (Solens söner) that is
written in a mixture of ”Jukkasjärvisamiska” and ”Härjedalssamiska”.

11 FRÖLICH, S. Några allmänna reglor för approbations och cassations-besigtningar af recruter och kronans manskap. Utgifna af S. Frölich Stockholm, A.
Gadelius, 1813. 8:o. (2),+ 51 s. Enstaka småfläckar.
Senare marmorerat pappband med svart ryggtiteletikett. Ur Alarik Wachtmeisters bibliotek, med
hans exlibris.
1500:Om bedömning av rekryters hälsotillstånd för huruvida de skall godkännas eller kasseras som soldater.
Olika långa armar t.ex. är besvärligt: Är skillnaden
”...så obetydlig, att den föga observeras, så kan en
sådan karl approberas, men är skillnaden så stor att
den genast faller i ögonen, eller är armen krokig, så
bör en sådan recrut icke antagas...”.

12 JUNGSTEDT, Ernst. Danmarks krigsmedel
under kriget mot Sverige 1611-1613. En krigshistorisk undersökning. Strängnäs, 1934. 4:o.
78 s.+ 16 utv. tabeller,+ rättelseblad. Häftad.
Dedikation till Kungl. höghet kronprinsen
från förf.
600:Begränsad upplaga i 75 exemplar, varav detta
är nr 2. Nummer ett kanske författaren behöll.

13 Karl X Gustav. Carolus Gustavus D. G. Rex Svecorum. Graverad plansch Utan
ort, (1655?). (33,3 x 28,3 cm.) Ryttarporträtt av Karl X Gustaf i helfigur, med ett ryttarslag i bakgrunden. Kungen lyfter med höger hand sitt glänsande svärd, hatten
med strutsfjädrar. Under bilden i mitten ”Carolus Gustavus D. G. Rex Svecorum”
och på sidorna om detta en dikt signerad I.M.S: ”Wo sich der Starcke Held von
Mitternacht hinwendt...”. Med råkanter med lätta revor. Handskriven kommentar
med bläck, liten reva och fuktrand i ytterkant.
14000:HAB A19949. Ovanligt porträtt av Karl X Gustaf i ett fint avdrag, utkommen lagom
till det inledningsvis framgångsrika fälttågen i Polen. I dikten är det förstås, precis
som i hyllningarna till Gustav II Adolf, trosförsvararen som framhålls.
”Wo sich der starcke Held von
Mitternacht hinwendt,
Da siehet man sein Schwert
gantz Maiestätisch blinken:
Von solchen straalen wird deß
Feindes aug geblendt
Daß ihme muht und Hertz zu
boden müssen sinken.
O König, der du bist zum
Schutz der reynen Lehr,
Vnd den Verfolgerern zu eyner straff gebohren,
Fahr im[m]er Sighafft fort,
verfechte Gottes ehr,
Die Kron der Herligkeit ist dir
schon ausserkohren.”

14 [Karl XI:s begravning.] Hac specie Templum Ridderholmianum Holmiense
cum exequiarum justa Carolo XIo. Sueciae quondam Regi, Pio, Felici, Augusto
die 24. Novemb. Anni 1697. solverentur. adversam ingredientibus aperuit frontem
suam. Graverad plansch. (Stockholm?, 1700.) Stor folio. (445x325 mm.) Graverad av
Sébastien Le Clerc efter Jacques Foucquet d.y teckning. Fint exemplar med breda
marginaler, liten fläck i nederkant. Bilden visar det inre av Riddarholmskyrkan
smyckad till Karl XI:s begravning, med katafalken framför koret omgiven av fyra
obelisker. I förgrunden bänkraderna upptagna av manliga och kvinnliga åskådare
längs vilka drabanter står uppställda. Längs ned en kartouche flankerad av två
bevingade skrattande skelett och med en glob ovanför tillsammans med svenska
kungakronan och två lejon.
12000:Snoilsky s. 180. Libris-Id:10467654. Hultmark, Svenska kopparstickare, s. 196f. Ovanlig. På Kungliga biblioteket finns avdrag med och utan text, exemplar finns i Helsingfors och på British Museum. Den tecknade förlagan av Jacques Foucquet d.y.
finns på nationalmuseum. Det finns olika dateringar angivna för sticket, både 1697
och 1700, men då Tessin
omnämns i den graverade texten som friherre,
vilket han blev först år
1699, så borde det vara
år 1700.
Gravören Sébastien Le
Clerc (1626-1714) var
utbildad bl.a. hos Callot
och kom till Paris 1665.
Han kom 1695 genom
den svenska residenten i
Paris Daniel Cronström
i kontakt med Nicodemus Tessin d.y. som gav
honom flera uppdrag för
Sverige, både som tecknare och kopparstickare.
Vid sidan av denna begravningsplansch gjorde
han även ett minnesblad över slaget vid Narva år 1700, nordfasaden av Stockholm
slott, en gravyr över Katarina kyrka i Stockholm m.m. Karl XI:s begravning den 24
november 1697 var en storslagen sorgefest, som arrangerades i Riddarholmskyrkan
av Nicodemus Tessin och som förvandlade kyrkorummet till en magnifik barock
”dödens teater” (Rangström). Detta trots Karl XI:s önskemål om att inte få en pampig och kostsam begravning: ”...ty dhet är bara fåfänga. Kistan slät och räth.” För en
skildring av begravningen, se Lena Rangström, Dödens teater s. 110ff.

15 (KIELLBERG, Eric.) Sweriges rikes ridderskaps och adels wapnebok, uplagd i Stockholm år MDCCXXXIV. Stockholm, 173443. Folio. Grav. front,+ (9),+ (blank),+ (1),+
(blank),+ (1),+ (blank),+ 44 s.+ 258 blad med
vapenavbildningar i träsnitt,+ extra grav.
handkolorerad plansch. Lagerfläckig och
enstaka smårevor. Med bläcknumrering av
samtliga vapen och med handskrivna til�lagda ätter och enstaka släktkommentarer.
Sista bladet med inhäftat lacksigill. Något
nött samtida hfrbd, ryggen med upphöjda
bind utan ryggtitel, nötta marmorerade
pärmpapper.
20000:Warmholtz 6964. Detta är Kiellbergs utgåva 1734 med 1743-års tillägg av adeliga
vapen. Kiellbergs vapenbok innehöll ursprungligen endast grevar och friherrar. En
ny och förbättrade upplaga utgavs sedan 1745 av C. D. Cedercrona samt ytterligare
förbättrad 1746.
De handskrivna kommentarena är skrivna på 1760-talet. Den sista handskrivet
tillagda ätten är von Lantinghausen som
får friherrlig status år 1760, men de flesta
kommentaren rör släkthändelser år 1766
och 1767. Den graverade och handkolorerade planschen visar Christina Catharina
de la Gardies släktträd, graverad av Joh.
C. Stenholm 1704. Den är publicerad i
likpredikan över henne, ”Et nytt lefwerne
i Christo Jesu”, Strängnäs 1705. Sigillet
tillhör Jakob Kinborg (1716-1800), adlad
Gripenstråle 1772. Han blev slottsfogde
i Stockholm 1763 och fick 1791 titeln av
konungens fogat i Stockholm. Dock oklart
om det är han som gjort anteckningarna
i boken, de borde snarare kunna vara av
någon av Christina Catharina de la Gardies ättlingar.

16 OXENSTIERNA, Johan T. || WRANGEL, F. U.
(utg.) Grefve Oxenstiernas sedo-lexor. I urval.
Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1891. 8:o.
(4),+ 90 s. Tryckt på skrivpapper. Rött halvmarokängband, guldornerad rygg med upphöjda
bind, marmorerade pärmpapper, övre guldsnitt med övriga snitt putsade, främre tryckta
pergaminomslaget medbundet (Bernh. Andersson). Med H. Anderssons namnteckning
daterad 1895.
2000:Mycket fint exemplar. Tryckt i 110 numrerade
exemplar, varav detta är nummer 99. Med
längre inledning av Wrangel med en levnadsteckning över den äventyrlige författaren Johan
Oxenstierna (1666-1733) samt en bibliografiska
genomgång av dennes ”Pensées”.

17 (RANTZAU, Henrik.) Chersonesi Cimbricae quae hodiè Holsatia appelatur, annales, ab ultima eius antiquitate ex historia fide dignis ante haec tempora à viro
magni nominis collectii, & nunc â quodam antiquitatis studiosi auctiores in lucem
editi. (Hamburg), Bibliopolio Frobeniano, 1606. 4to. A4-Y4 [= 90 pp.] Title within
wood cut frame. Richly illustrated with 2 portraits and 107 armorial wood cuts,
of which two full page. Dampstain
throughout, and foxing, the title page
with minor tear in margin. Somewhat
later vellum with 19th-century green
spine label. From the library of the
Duke of Sussex, Prince Augustus Frederick, with his engraved book plate
on front paste down, rear paste down
with book plates of Adam Heymowski, Lars Stolt and ”Talboken”. With
ink erased owner’s signature on top of
the title page.
9500:VD17 23:305713C. Bibl. danica III, sp.
936. Printed dedication to Christian
IV of Denmark. This is a new edition,
with a new title, of ”De Holsatia ejusqve statu...” published in Hamburg 1592 under
the pseudonym of Jonas de Elvervelt, and it is a history of the nobility of Holstein
with their genealogies, and especially the Rantzau family. It is illustrated with the

coat of arms of the noble families of Holstein and their mottoes. Four full page
wood-cuts are depicting the arms of Denmark and
of Holstein and portraits of Friedrich II of Denmark
and of Henrik Rantzau.
The bibliophile Prince Augustus Frederick, Duke of
Sussex (1773-1843), was the sixth son to George III of
England. His library of over 50000 volumes was sold
at auctions in 1844. His boook plate is signed ”Perkins and Heath Hardened Steel Plate”, which means
Angier March Perkins (c.1799-1881).
Henrik Rantzau (1526-98) was the governour of
Schlesvig-Holstein, living at the castle of Breitenburg. He was well educated and learned and he
also wrote a history of the Danish king Fredrik II, ”Res gestæ Friderici II” (1589). His
famous library at Breitenburg was sacked by the troops of Wallenstein in the Thirty
Years War.

18 SCHEFFER, Carl Gunnar Ulrik. Stora amaranterordens historia. Illustrerad.
Stockholm, Bröderna Lagerström, 1942. 4:o. 206 s. Illustrerad. Något nött brunt
hfrbd, guldornerad rygg med upphöjda bind, marmorerade pärmpapper och övre
guldsnitt, omslaget medbundet. Ur författarens eget bibliotek, med hans exlibris,
detta dock något skadat.
750:-

19 Scheffer. CRONSTEDT, Axel Fredrik. Åminnelse-tal öfver framledne directeuren och Kongl. Vetensk. Acad. ledamot välborne herr Henric Theoph. Scheffer,
på Kongl. Vetensk. Acad. vägnar, hållit i stora Riddarehus-salen, den 17. september
1760. Af dess medlem Axel Fredr. Cronstedt. Stockholm, hos Lars Salvius, 1760.
8:o. 31 s. Titelbladet med grav. vinjett. Något senare fint marmorerat pappomslag,
något blket rygg, röda snitt.
750:Henric Theophil Scheffer (1710-1759), kemist, direktör vid Ädelfors guldverk, myntproberare. Han gav den första systematiskt vetenskapliga beskrivningen på platina
(Handlingarna, 4:e kvartalet 1752) och Torbern Bergman redigerade och utgav hans
“Chemiske föreläsningar...” 1775, vilkekom uti flera upplagor på flera språk. Invald
i KVA 1747. Axel Fredrik Cronstedt (1722-1765) bergmästare i Öster- och Västerbergslagen. Invald i KVA 1753.

20 (SCHLEGEL, August Wilhelm.) Remarques sur un article de la Gazette de Leipsick du 5. Octobre 1813. relatif au Prince Royal de Suède. Leipzig, 1815. 8vo. 27 pp.
Uncut in modern green cloth spine with marbled boards, original wrappers preserved.
1600:Klemming, Sveriges förhållanden supplement II, s. 129.
Variant med tryckort angiven. Svar på en grov smädesartikel mot Karl XIV Johan som tryckts i ”Leipziger Zeitung”, och som även återges här. I denna kallas den forne
franske marskalken renegat och kappvändare, man påstår
att han blivt köpt av engelsmännen, man insinuerar t.o.m.
att han är sinnessjuk: ”von einer wahnsinnigen Mutter geboren, und dessen Brüder und Schwestern im Wahnsinne

gestorben sind, vielleicht von eben dieser Krankheit zu seinen Handlungen angetrieben” (född av en vansinig mor, och vars bröder och systrar dött i vansinne, kanske
av samma sjukdom driven till sina handlingar). ”On reste douteux”, recenserar
Schlegel, ”ce qui y prédomine, l'effronterie ou la perversité, le fol orgueil de la tyrannie ou la rage du désespoir.” (Tvivlet kvarstår om vilket som överväger, fräckheten
eller ondsintheten, tyranniets dåraktiga stolthet eller förtvivlans raseri).

21 SUNDBERG, Emil. Tranebergsmysteriet. En släkttragedi från början av 1800-talet historiskt belyst. Stockholm, P. A. Norstedt & söners förlag, 1935. 8:o. 95 s.+ utvikbar karta. Illustrerad. Något nött brunt mjukt skinnband, pärmarna med inre
guldbordure, helt guldsnitt och med främre omslaget medbundet (P. A. Norstedt
& söners bokbinderi). Dedikation till
Carl Grimberg från Emil och Ester
Sundberg. Ur Hilding Pleijels bibliotek, med hans exlibris och blyertsanteckning att den inköpts på Thulins
antikvariat febr. 1950.
450:Bra proveniens på denna rysliga historia. Den kända spökhistorien som
utspelar sig på Tranebergs herrgård
på Kållandsö i Skaraborgs län och
mest spridd som ”Måns Ulfsparres
vålnad” har sitt ursprung i början på
1800-talet. 1812 lär ostindiefararen
Karl Svante Ulfsparre där ha mördats
av sin svåger, lagmannen Carl von
Becker, pga en arvstvist. Lagmannen
spred därefter ut ett rykte om att svågern blivit landsförvisad och lämnat landet.
Men strax därpå började en våldnad visa sig runt herrgården. När man år 1875
grävde under en rishög vid herrgården hittade man i jorden resterna av skelettet av
en lång man och bredvid det en stilett med förmultnat skaft. Om detta skrev Inez
Maria Beckman en artikel 1897 i Dagens Nyheters landsortsbilaga. Hon hade som
trettonåring 1859 varit på besök på gården och gått till kyrkogården för att besöka
sin farmors grav, änkan efter Karl Svante. Hon såg där en lång sorgsen figur stå
böjd över graven. Då denne betett sig konstigt hade hon följt efter men helt plötsligt
hade figuren försvunnit genom en låst grind. Hennes släktingar kunde då berätta
den hemska historien och om vem våldnaden var. Hur det är med allt detta får man
reda på i Emil Sundbergs bok!

22 Svedbom. DAHLGREN, Lotten (utg.) Norrländska släktprofiler. Episoder och
minnen ur Fredrika och Per Erik Svedboms bref och familjepapper. 1-2. Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1911. 8:o. X,+ (2),+ 379; VII,+ (1),+ 280 s.+ planscher. Illlustrerade. Halvpergamentband, rikt guldornerade ryggar med röda resp.
gröna titel- och deltiteletiketter, marmorerade pärmpapper och röda snitt, främre
omslagen medbundna (G. Hedberg). Två volymer. Med F. af Klintebergs exlibris
och namnteckning på titelbladen. Fint exemplar.
1200:-

23 THORILD, Thomas. Om qvinnokönets naturliga höghet. Tionde upplagan efeter
den första troget aftryckta och med bibliologiska noter försedd af Arvid Vikström.
Stockholm, Central-Tryckeriet, 1883. 8:o.
(4),+ 15,+ (blank),+ V-XV s. Tryckt på tjockare papper. Ljusbrunt hfrbd med guldornerad rygg och marmorerade pärmpapper
(A. F. Bongs bokbinderi, Kristianstad). Med
H. Anderssons namnteckning daterad 1895.

1100:Tryckt i 100 numrerade exemplar, varav detta är nummer 23. Med bibliografisk förteckning över alla upplagor av texten. Den första
upplagan utkom i Köpenhamn 1793.

24 (WICHSELL, Jöran.) Beskrifning om Rysslands belägenhet, gräntzor, landskaper, städer, styrelse, macht, plägseder och andra beskaffenheter nu för tijden.
Stockholm, Olao Enæo, 1706. 8:o. (4),+ 92 s. Vikt, oskuren och ouppsprättad i lösa
ark.
4500:Åhlén 17.22. Wichsell var sekreterare hos Magnus Gabriel De la Gardie. Enligt Bygdén är det en översättning av den tyske författaren Christian Stieffs arbete ”Relation
von dem gegenwärtigen Zustande des moscowitischen Reichs”, som utkom samma
år, men troligare är det ett kompilat utifrån flera olika arbeten. Den blev 1713, då
den var för positivt inställd till Ryssland, förbjuden, och censor librorum Gustaf Peringer Lillieblad fick en tillrättavisning för att han gett tillstånd till dess tryckning.
Jöran Wichsell var f.d sekreterare hos Magnus Gabriel de la Gardie. Boken beskriver
på ett positivt sätt Rysslands väldighet och han varnar för att anfalla detta mäktiga
rike. Han hänvisar på ett ställe till Adam Ludvig Lewenhaupt, en av Karl XII:s kritiker och befälhavare i Livland. Alf Åberg (I karolinernas spår, s. 9) antar att detta
kan tyda på att författaren haft stöd av de kretsar i Stockholm och i armén som ogillade kungens planer.

