
1 Andrée. ÖHRSTRÖM, Eva. Elfrida Andrée. Ett levnadsöde. Stockholm, Prisma, 
1999. 8:o. 485 s. Förlagsband med skyddsomslag. 250:-

Fint exemplar. Tonsättaren Elfrida Andrée (1841-1929) var en av de första kvinnorna 
i Europa som offentligt dirigerade professionella orkestrar. Med en verkförteckning.

2 BLADH, Mats. Posten, staten och informationssamhället. Stockholm, Kommu-
nikationsforskningsberedningen, 1999. 8:o. 279 s. Häftad. (KFB-Rapport 1999.10.)
 250:-

Denna rapport är till sitt innehåll en utförlig historik över det svenska posrtväsen-
det.
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3 BLOMQVIST, Göran. Elfenbenstorn eller statsskepp? Stat, universitet och aka-
demisk frihet i vardag och vision från Agardh till Schück. Ak. avh. Lund, Lund 
University Press, 1992. 8:o. XI,+ (3),+ 482,+ (3) s. Häftad. (Bibliotheca historica 
Lundensis LV.) Tillsammans med: 
”Personregister till Elfenbenstorn eller statskepp. [=Omslagstitel.] (Lund, 1993). 
8:o. 14 s. Klammerhäftad. 350:-

Författaren konstaterar att många läsare av avhandlingen har efterlyst ett namnre-
gister och därför har han utarbetat ett sådant. 

4 BRAHE, Per || AHNFELT, Otto (utg.) Per Brahes den äldres fortsättning af Pe-
der Svarts krönika utgifven af Otto Ahnfelt. 1-2. Lund, Berlingske, 1896-97. 4:o. 
(2),+ XII,+ 31,+ (1); (2),+ 33-91,+ (1) s. Senare pergamentryggsband, med pappärmar. 
Ur Arne Losmans bibliotek, med hans namnteckning i blyerts. 750:-

Setterwall 417. Utgivna som program för Lunds Universitets Årsskrift. Behandlar 
tiden från 1532 till Gustav Vasa död 1560.

5 [Döderhultarn.] Med Döderhultarn på verldsomsegling till Blå Jungfrun. Säll-
skapsspel. Oskarshamn, Oskarshamns-bladets 
tryckeri, 1923. Folio. Utvikbart (540x755 mm.) ett-
bladstryck, med spel på ena sidan och reklam, spel-
regler m.m. på andra. 1500:-

Bilaga till tidningen Julblommor och utgiven till 
förmån för 
Svenska typo-
grafförbundets 
tuberkulos-
fond. Bland 
texterna återfinns en presentation av Dö-
derhultarn och hans förkärlek till Blå Jung-
run samt en dikt ”Blå Jungfrun” av Gustaf 
Johansson. Spelet är ett vanligt tärningsspel 
där man får följa Döderhultarn på hans 
äventyrliga resa runt jorden. Stå över fyra 
slag på Madagaskar och drick palmvin bland 
madagaskor ur kurbitsflaskor.



6 ELANDER, Rudolf. Herr Sten. Studier i Erik 
XIV:s historia. Göteborg, Elanders boktryckeri, 
1932. 8:o. 158 s.+ plansch. Häftad och oskuren med 
något solkigt omslag. Dedikation till tullkontrol-
lör Erland Långström. Bläcknumrering på främre 
omslagets insida. 600:-

Om Sten Eriksson Leijonhufvud (1518-68), bror till 
Gustav Vasas andra hustru Margaretha och infly-
telserik rådsman.

7 FAHLBORG, Birger. Sveriges yttre politik 1660-
1664. Ak. avh. Stockholm, Norstedt, 1932. 8:o. 
XVIII,+ 597 s. Rött hkbd med något blekt guldor-
nerad rygg, främre omslaget medbundet. Dedika-
tion till Åke Stille. 500:-

Vanlig bok men ovanlig inbunden!

8 GÖRANSSON, Göran. Virtus militaris. Officersi-
deal i Sverige 1560-1718. Ak. avh. Lund, Lund Uni-
versity Press, 1990. 8:o. 200 s.+ löst spikningsblad. 
Häftad, med skyddsomslag. (Bibliotheca Historica 
Lundensis 68.) Dedikation till Arne (Losman). 300:-

Svårfunnen avhandling.

9 HÄGG, Jacob. Flaggkarta. Med teckningar af J. Hägg. Stockholm, Looström & 
Komp., (1888). 8:o. (2) s.+ stor utvikbar färglitograferad flaggkarta (535x658 mm). 
Två små revor i vecken. Något nött litograferat opappband. Ur Lars Stolts biblio-
tek, med hans exlibris. 3000:-

Andra upplagan av Häggs klassiska flaggkarta, den första kom 1880. En tredje revi-
derad utkom 1896. Denna andra upplaga har fått ett extra textblad med kommen-
tarer, daterat juli 1888, som sitter monterat på frampärmens insida. Planschen som 
är litograferad av Gernandts B A B Lith. Afdeln. visar både flaggor och fartygstyper. 
Planschtiteln lyder: ”Flaggkarta. Alla nationers örlogs- och handelsflaggor. Inter-
nationella signalerna. Svenska bolags- och sällskapsflaggor. Allmänna fartygstyper. 
Kustfartyg från olika länder. Benämningar å fartygs skrift, rundhull, stående och 
löpande tackling samt segel m.m.”



10 ”JACQUES”. Svenske kuplettsångaren. Humoristiska, soloscener, föredrag. För-
fattade, samlade och utgifna af ”Jacques”. 1-2. Stockholm, F. C. Askerbergs förlag, 
1893. 12:o. (2),+ 172; (8),+ 168 s. Häftade, med något nötta tryckta omslag. Två voly-
mer, den första sprucken i ryggen. Namnteckning Sigurd Malmark(?). 800:-

Dessa båda anonyma samlingar av lustiga visor och kupletter utgavs även i USA, 
Worcester Mass, troligen samma år. Enligt förordet till andra samlingen kunde no-
ter - till de flesta kupletterna - erhållas mot insättande av 1:50 till ”Jacques, poste 
restante Stockholm”. De flesta visorna anges vara författade av Jacques, men några 
anges med anonyma förnamn eller ”efter” någon känd författare. Ovanliga!



11 LOCCENIUS, Johannes. Antiquitatum 
Sveo-Gothicarum libri tres. In quibus 
prisci sveonum et gothorum mores, 
status regni atque instituta cum hodi-
ernis, pro re nata, comparantur; leges 
patriæ passim, variaque auctorum loca 
illustrantur et explicantur. Editio tertia 
emendatior & auctior. Accedit nunc in-
dex rerum et verborum. Uppsala, Hen-
ricus Curio, 1670. 8:o. (8),+ (14),+ 210 s. 
Lätta fläckar inledningsvis, s 163 med 
understrykningar och plumpar. Samtida 
pergamentband, något nött rygg med 
spår av titel i bläck. Ett flertal äldre ägar-
namnteckningar. På titelbladet en nära 
samtida ”Ericus Joh. fil.” med efternamnet bortskrapat, på försättsbladet återfinns 
Daniel Diurberg, daterad 1720, och Andreas Knös, 1817 liksom Petr Luth? På bak-
pärmens insida återfinns en Olaus med överstruket efternamn och dateringen 
1706. Där finns även bläckanteckningar med sidhänvisningar om Hälsingland: 
”Helsingia regnum et rege”, ”Helsingi sub nomine Scytharum”. 3500:-

Collijn sp. 528. Warmholtz 1416. Hesse 1263. 
Registret felaktigt bundet mellan förord och 
text. Tredje upplagan, fast den andra separa-
ta, av Loccenius svenska kulturhistoria “Anti-
quitatum ...”. Den utkom först 1647 och sedan 
kom den som bihang till första (1654) och 
tredje (1676) upplagorna av Loccenius svenska 
historia. Det är ett av de första försöken att 
använda det äldre svenska lagmaterialet som 
källa till medeltidens materiella och andliga 
kultur, och är ansett som ett av Loccenius 
främsta arbeten. Den innehåller bl.a. den 
första sammanhängande skildringen av den 
svenska mynthistorien. Anteckningarna på 
bakpärmen kan vara av Andreas Knös. Un-
derstrykningarna på sidan 163 berör namnet 
Valhall.



12 MALLET, Paul Henri. Introduction a 
l’histoire de Dannemarc, ou l’on traite de la 
religion, des loix, des moeurs & des usages 
des anciens Danois. Copenhagen, L. H. Lil-
lie, 1755. 4to. (6),+ 12,+ (2),+ 256,+ (1) pp.+ fold. 
engr. portrait,+ large fold. engr. map. Title 
printed in red and black. Spotting in begin-
ning and on pp. 241-242. Bound together 
with: 
MALLET, Paul Henri. Monumens de la myt-
hologie et de la poesis de celtes et particulie-
rement des anciens Scandinaves: Pour servir 
de supplement et de preuves a l’introduction 
a l’histoire de Dannemarck. Copenhagen, 
Claude Philibert, 1756. 4to. 29,+ (1),+ 178,+ (2) 
pp. One engr vignette. Spotting pp 139-142. Worn contemporary calf, richly gilt 
spine with raised bands and red label, red edges, front board partly loose in hinge. 
Stain on front fly leaves. 6000:-

Fiske p. 385. Warmholtz 1434. First edition of Mallet’s history of Denmark and of 
its important supplement ”Monumens de la mythologie”, which contains the first 
French translation of the Edda of Snorre, ”L’Edda des Islandois ou mythologie celti-
que”, the first ever to a non-Nordic language. The importance of Mallet’s work grew 
even more with the English translation, with notes and preface by bishop Thomas 
Percy in 1770, ”Northern antiquities: or a description of the manners, customs, reli-
gion and laws of the ancient Danes, and other Northern nations; including those of 
our own Saxon ancestors. With a translation of the Edda, or system of Runic mytho-
logy.” Inspired by it Macphearson wrote his songs of Ossian. The engraved portrait is 
of the Danish king Fredrik V. 

Paul Henri Mallet (1730-1807) was a Swiss historian who between 1752 and 1760 
worked at the university of Copenhagen. In 1760 he returned to Geneva, and became 
professor of history. In 1755 he also made a journey through Norway of which he pu-
blished an account as a fourth part to Coxe’s Travels in Northern Europe.



13 Musikalisk ordbok. Förklaring öfver i musik före-
kommande konstord. Norrköping, A- Th. Nilssons 
musikhandel, 1905. 16:o. 32 s. Grönt okbd, inlagan 
lös. 300:-

Varannan sida med ordförklaringar och varannan 
med annonser. 

14 NORDBERG, Jöran A. Leben Carl des Zwölften Königs in Schweden mit 
Münzen und Küpfern. 1-3. Hamburg, Rudolph Beneke Schriften/ Johann Georg 
Traufold, 1745-51. Folio. Grav. titelblad,+ (18),+ 118, (6), 123-578, (4), 585-704 s.+ 2 
grav. porträtt,+ 13 grav. planscher, varav 9 utvikbara; grav. titelblad,+ (2),+ XVI,+ 
767,+ (1) s.+ 2 grav. 
porträtt,+ 11 grav. plan-
scher; grav. titelblad,+ 
(12),+ XX,+ 882 s.+ 
grav. porträtt. Rikt il-
lustrerad med ca. 300 
graverade vinjetter och 
mynt- och medaljav-
bildningar i texten. 
Första delen med små 
lagade hål s. 240 och 
277, lagerfläckar s. 323-
326 och det graverade 
titelbladet med fuk-
trand liksom svag dito 
i yttermarginal mot 
slutet. Andra delen 
med inledande fukt-
fläck i yttermarginal, 
litet hål s. 375 och la-
gerfläckar s. 383. Tredje 
delen med en fläck s. 
121 och tilltagande svag fuktrand mot slutet. Samtida ståtliga pergamentband med 
handtextad titel på ryggarna och lapp från 1800-talet med hyllsignum. Tre voly-
mer. Första delens graverade titelblad med författarnamnet utskrivet med bläck 
”George Norberg” och med namnteckningen G. v. Bellegarde. Ur det furstliga 
Stolberg-Wernigerodska biblioteket, med dess blåstämpel och med spår av bort-
tagna exlibris. 28000:-



Warmholtz 5954. Hesse 1409. Första och väsentligt utökade tyska upplagan. Kom-
plett med tre graverade titelblad, fem graverade porträtt och 24 graverade planscher, 
varav 13 utvikbara. Det svenska originalet utkom 1740. Den tyska översättningen 
gjordes av Johannes Heinrich Heubel och finansierades av Johan Fr. König; ”Såsom 
handlande trodde han på detta Förlag göra en wacker winst, men fant sig i sit hopp 
bedragen”, raljerar Warmholtz - som inte döljer sitt ogillande av Nordberg. Tredje 
delen, som innehåller källpublikationer och register, inleds med en biografi över 
Nordberg. 

Den påtagliga skillnaden jämfört med den svenska upplagan är förstås illustrations-
materialet. Den svenska upplagan har två porträtt, Karl XII och Nordberg, grave-
rade av E. Geringius. Dessa är i den tyska upplagan fint omgraverade av C. Fritzsch 
och de har utökats med Fredrik I, Adolf Fredrik och den unge Gustav. Mynt- och 
medaljavbildningarna återfinns i båda varianterna, men i den tyska tillkommer 
dessutom både de 24 planscherna med batalj- och slaguppställningar över de mer 
kända slagen och belägringarna, och de fina, stora kapitelvinjetterna, slutvinjet-
ter och graverade initialer. Gravörer är far och son Christian Fritzsch, verksamma 
i Hamburg. Jöran Nordberg (1677-1744) blev prästvigd och utnämnd till predikant 
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 Stock-
holm. Från år 1731 fick 
han tjänstledigt för att på 
heltid jobba med det stora 
verket om Karl XII.



Det Stolberg-Wernigerodska biblioteket grundlades av greve Wolf Ernst zu Stolberg 
(1546-1606) och var med sina ca 4000 volymer ett av 1500-talets större privatbiblio-
tek. Under Christian Ernst zu Stolberg-Wernigerode gick biblioteket in i en andra 
blomstringstid. Från 1746 var biblioteket ”offentligt” det vill säga 
tillgängligt för forskare. Under 1800-talet utvidgades biblioteket 
ytterligare genom inköp av två stora samlingar, varvid ca 8000 
dubbletter kunde avyttras. På 1920-talet uppnådde biblioteket 
sin slutgiltiga storlek om 131.499 volymer – det största och mest 
praktfulla privata biblioteket i norra Tyskland. På grund av 
ekonomiska svårigheter såldes mellan 1927 och 1929 de mest värdefulla delarna av 
beståndet. Efter andra världskriget beslagtogs merparten av de kvarvarande titlarna 
och transporterades till Sovjetunionen. Den omfångsrika handskriftssamlingen, som 
sedan 1948 befunnit sig på biblioteket i Halle, har efter ”restitution” 2013 återgått i 
privat ägo.

15 [Nordiska museet.] Förslag till byggnad för 
Nordiska museet. 15 ljustryck efter de af ar-
kitekten prof. I. G. Clason utarbetade ritning-
arna. Stockholm, Gen. stab. Lit. Inst., 1891. 
Folio. (2) s.+ 15 litogr. planscher. Häftad, med 
titelblad och planscherna löst liggande i tryckt 
originalomslag, något trasigt i ryggen. Med 
dedikation på omslaget från Artur Hazelius 
till C. E. Dahlman med högaktning och vän-
skap. Ett textblad saknas. 2000:-

Fint proveniensexemplar av I. G. Clasons vinnande arkitekturskisser till en präktig 
byggnad för Nordiska museet. Arkitekttävlingen hade utlysts 1883, och redan 1888 
hade byggande av museet efter Clasons ritningar inletts och lagom till konst- och 
Inustriutställningen var den bakre byggnaden, den s.k. allmogebyggnaden färdig 
och kunde invigas. Till den främre byggnaden och flyglarna, vilka tillsammans hade 
gjort Nordiska museet 
fyra gånger så stort som 
det är idag, räckte dock 
inte pengarna, men det 
blev ett ganska stort och 
fint museum i alla fall! 
Carl Edvard Dahlman 
(1828-1900) var lantmä-
tare och ansedd som en 
av sveriges främsta kar-
tografer, mest känd kan-



ske för kartan över Stockholm i skalan 1:12,000 med åtföljande beskrivning, som han 
1872 publicerade tillsammans med Rudolf Brodin, och som utkom i många upplagor. 
Han var nära vän med Artur Hazelius och bland hans sista verk var en karta över 
dennes skapelse Skansen. 

16 PERSSON, Fabian. Servants of Fortune. The Swedish court 
between 1598 and 1721. Ak.avh. Lund, 1999. 8:o. 278 s. Häftad.
 300:-

17 RUDOLPHI, J. A. [= KROLL, Johann Anton von Freyhem.] Neu-vermehrte He-
raldica Curiosa, bestehend zweyen Theilen, deren erster überhaupt der Wappeng-
eschicht Ursprung, Wachsthum, Gebrauch, Rechtslehr, und andere zu der Hero-
lds-Kunst und Wissenschaft diende Stücke [...]. Deren anderer Theil aber begreifft 
in sich ein special-kurtz-verfasstes Wappen-Buch. Frankfurt und Leipzig, Johann 
Leonhard Buggel, 1718. Folio. Engr. front.+ (8),+ 226,+ (18),+ 166,+ (8) pp.+ 15 engr. 
plates,+ 12 engr. plates. Contemporary vellum, spine with handwritten title in ink, 
a minor hole on lower spine, marbled edges. Attached is a loose collection of engr. 
heraldic plates, mounted on 14 leaves, containing 10 folio engravings (numbered 
1-10) and 14 engravings (numr. 1-14) in 8vo. From the library of the Swedish heral-
dist August Wilhelm Stjernstedt, with his signature on front fly-leaf dated 1853, 
and from Charlottenlund castle. 9500:-



Berndt 1929. Henning p. 20. Second and enlarged edition, first published in 1698 as 
only ”Heraldica Curiosa”. The engraved frontispiece is the same in both editions.

Johann Anton Rudolphi is a pseudonym for Johann Anton Kroll von Freyhen (1666-
1749), a German lawyer and heraldist. According to Berndt, Kroll is author to the 
first part only, that is the 1698-edition, and a Reusch author to the second part of the 
1718-edition. The engraved plates depicts over 1200 Coats-of-arms.

The attached collection of 10 engraved heraldic plates depicts Coats-of-arms of the 
Holy Roman Empire, from the Emperor and the Prince Electors to the kingdoms, 
dukedoms, bishopries and the free imperial cities. The collection of 14 plates depict 
national European Coats-of-arms.

August W. Stjernstedt (1812-80) var hovman, riksheraldiker mellan 1855 och 1861 
samt numismatiker. Mest berömd idag är han kanske för sin stora myntsamling och 
sina insatser inom numismatiken, men som heraldiker påbörjade han den stora 
”Sveriges ridderskaps och adels vapenbok” som fullföljdes av Carl Arvid Klingspor. 
Hans boksamling såldes efter hans död på auktion 1881. 

18 RYDQVIST, Carl Magnus. Om bankväsendets utveckling af Carl Rydqvist. I. 
England, Skottland, Irland och Frankrike. Stockholm, Z. Hæeggströms förlagsex-
pedition, 1876. 8:o. (4),+ 247,+ (1) s. En understrykning med svart bläck s. 1. Något 
nött grönt okbd, blindpressade pärmar 
och titeln med guld på ryggen. Dedika-
tion till professorn och kommendören J. 
Arrhenius. 750:-

Allt som utkom. Carl M. Rydqvist (1806-
84) var advokatfiskal i Kommerkollegiet 
och konservativ riksdagman i första kam-
maren för Älvsborgs län, motståndare 
till representationsreformen, en ivrig 
tullförespråkare och motståndare till fri-
handel. Vad gällde frihandeln kunde han 
på 1870-talet börja räkna in stora fram-
gångar. ”Mindre framgång rönte Ryd-
qvists bankpolitiska traditionalism. En-
skilda banker skulle motarbetas för att "hejda det privata penningintressets alltför 
oförsynta vinstbegär" (FK 1870). Rydqvists sista motion 1872 rörde också bankfrågan 
då han i linje med denna form av antikapitalism ville stärka den "av det allmänna, 
eller folket" ägda Riksbanken” (SBL).



19 RÖNBECK, S. (utg.) Kongl. commiténs till öfwerseende och förbättring af fat-
tigwården i Stockholm underdåniga skrifwelse till kongl. Maj:t i anledning af 
hosgående plan. Med kongl. Maj:ts allernådigste tillstånd från trycket utgifwen af 
S. Rönbeck. Stockholm, Carl. Delén, 1807. 8:o. (2),+ 116,+ 57 s. Lätta lagerfläckar. 
Sammanbunden med: 
NICANDER, Henric. Svar på directionens för Gustavs inrättning år 1800 fram-
ställda fråga rörande fattig-vården i Stock-
holm, af Henrik Nicander. Stockholm, Joh. 
Pehr Lindh, 1805. 8:o. 27 s. Samtida ljusbrunt 
hfrbd, guldornerad rygg med beige titeleti-
kett, stänkmarmorerade pärmpapper och 
snitt. Frampärmen med J. Wattrangs tryckta 
biblioteksetikett och med exlibris ”C A W”.
 4500:-

Fint exemplar av två sällsynta arbeten om fat-
tigvården i Stockholm. Den andra paginerings-
följden i första arbetet innehåller ”Plan till 
en allmän fattigwård i Stockholm”. Den stora 
kommitéen för fattigvården i Stockholm under 
ledning av S. af Ugglas lämnar här sitt betän-
kande. Kommittéen hade tillsatts på överståt-
hållarens förslag den 21 maj 1805. Redan den 
12 augusti 1807 omvandlades betänkandet till en kungl. stadga om en allmän fat-
tigvårdsinrättning i Stockholm. Den blev inte så långvarig men hade den moderna 
nyheten att administrationen för fattigvården centraliserades till en styrelse för hela 
staden istället för som tidigare en för varje församling.

Bondsonen Henrik Nicander (1744-1815) var statistiker och astronom samt aktiv i 
vetenskapsakademien och dess almanackor. Efter att lämnat akademien engagerade 
han sig i fattigvårdsfrågan och var medlem i ovannämnda fattigvårdskommitté. 
Redan i sitt svar från 1805 pläderade han för en stark centralisering av fattigvården. 
Gustafs inrättning var till understöd för Stockholms fattiga arbetare.

20 SALIN, Bernhard. Djur- och växtmotivens utvecklings-
historia. Studier i ornamentik. Ak. avh. Stockholm, Ivar 
Hæggströms Boktryckeri, 1890. 8:o. (2),+ 141 s. Illustrerad. 
Häftad, något nött omslag med handskriven titel på ryggen. 
Stämpel från Nordiska seminariet, Uppsala. 450:-

Denna avhandling utökades sedan till den stora ”Die altger-
manische Thierornamentik” som Salin publicerade 1904.



21 SCHRÖDER, Joh. Henr. (pres.) & 
SÖDERBERG, Jacob Samuel (resp.) 
Numi aliquot populorum, urbi-
um, coloniarum, in museo regiae 
societatis scientiar. Nidarosiensis. 
Diss. Uppsala, Regiæ academiæ ty-
pographi, (1831). 4:o. (4),+ 8 s. Tagen 
ur band. 1500:-

Hesse 1543. Avhandlingen presen-
terar 38 antika provinsmynt i det 
Kongelige Norske Videnskabers 
Selskab i Trondheim. Dess regelrätta 
myntsamling grundades på 1840-ta-
let.

22 (SCHWERIN, Fredrik Bogislaus von.) 
Handlingar och uplysningar rörande 
banker i andra länder, utgifne på Banco-
styrelsens föranstaltande. Stockholm, J. 
Hörberg, 1828. 8:o. (5),+ (blank),+ 256 s. 
Lätt lagerfläckig. Något nött svart samtida 
hfrbd med guldornerad rygg, med initia-
lerna ”B.G.W” i nedre fält, marmorerade 
snitt. 1200:-

Inleds med ”Lov angaande Norges Bank, 
den 14de junii 1816” och innehåller ett antal 
stiftelsebrev, statuter och reglementen för 
olika nationalbanker. F. B. von Schwerin 
(1764-1834) var som ordförande i bankofull-
mäktige och i statsutskottet vid 1828-30 års 
riksdag djupt engagerad i tidens bankfrågor, 
inte minst den om myntrealisationen (d.v.s. 
statens reglering av myntens nominella 
värde), vilken kom att äga rum strax efter 
hans död.



23 TROLLE, Herluf & GJØE, Birgitta. Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte 
Gjøe. Paa Herlufsholms stiftelses foranstaltning udgivne ved Gustav Ludvig Wad. 
1-2. Köpenhamn, V. Thaning & 
Appel, 1893. 8:o. XXXVIII,+ 339 
s.+ 2 utvikbara faksimil; (4),+ 
370 s.+ 8 utvikbara faksimil. 
Samtida gröna hkbd med guld-
ornerade ryggar (E. Kauth bog-
binderi, Nestved). Två volymer, 
lite stänk på ryggarna. Äldre 
namnteckning H. Koch och ur 
Arne Losmans bibliotek, med 
hans namnteckning i blyerts.
 600:-

Herluf Trolle (1516-56) var dansk 
amiral och psalmförfattare, bo-
satt på Lillö slott i Skåne, idag en 
borgruin i Norra Åsums socken i 
Kristianstads kommun. Han var 
gift med Birgitta Gjøe (1511-74). 
De var båda mycket fint bildade 
och humanistiskt inriktade, bl.a. avstod de gemensamt godset Skovkloster för att 
kunna grundlägga Herlufsholms skola för “ædlinger og andre ærlige mænds børn i 
Danmarks rige”. Birgitta var själv föreståndare för skolan åren 1565 till 1567. Herluf 
besegrade som amiral svenska flottan 1564 i det första slaget vid Ölands norra udde, 
men förlorade mot Horn i det andra slaget samma år. Han stupade i sjöslaget utan-
för Bukow 1565. Han översatte Te deum till danska och skrev ett antal psalmer som 
finns med i ”Psalmebog for Kirke og Hjem”

24 WESSÉN, Elias. Gamla Uppsala eller Domber-
get. En lärd stridsfråga på 1600-talet. (Särtryck 
ur Historisk Tidskrift 1925.) Stockholm, 1925. 8:o. 
151-155 s. Häftad. Dedikation till Bengt Hesselman 
samt med stämpel från Nordiskt seminarium i 
Uppsala. 200:-

Wessén ger här en förklaring till varför Johannes 
Schefferus valde att ansluta sig till en felaktig teori 
om det gamla Uppsalas läge i den infekterade stri-
den mot Johannes Verelius på 1600-talet.


