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1

BENGTSSON, Frans G. Karl XII:s levnad.
1-2. Stockholm, P. A. Norstedt & söner,
1935-36. 8:o. 466,+ (1) s.+ 4 planscher och
utvikbar karta ; 433,+ (1) s.+ 4 planscher och
utvikbar karta. Dek. ohkbd med främre
omslagen medbundna, något nötta ryggar.
Namnteckning. Första delen med dedikationen ”Bokens hopskrivare tecknar sitt namn
åt Lulle och Carla, allra hjärtligast Frans
G. Bengtsson”, i den andra med ett citat av
kronprins Karl 1692 ”Det kan intet göra till
saken att en ärlig karl är olycklig”, ”Hbg 17/1
1937 Frans G. Bengtsson”.
1500:Del ett med underrubriken ”Till uttåget ur
Sachsen” och del två med ”Från Altranstädt till Fredrikshall”.

2

BERGSTRAND, Carl Martin. Frimurarna
och hundturken. Vad folk trott om frimurarna. Göteborg, Gumperts förlag, 1956.
Illustrerad. Grönt hkbd utan ryggtitel. Med
Olof hallins exlibris.
350:Med illustrationer av författaren. Folklivsforskaren Carl Martin Bergstrand redogör för
folkliga myter om frimureriet.

Nyhetslista 59

3

CAPPELIN, O. Sång- och danslekar i Kivik på 1870- och 1880-talen. Lund, Carl
Bloms boktryckeri, 1943. 8:o. Häftad. Dedikation på främre omslagets insida. 150:-

4 (CARLESON, Edvard & HÖPKEN, C. F. von). Twänne stora swenska herrars rese-beskrifning, ifrån Cypren, til Asien, förlofwade landet, Jerusalem, och Christi
graf, jämte andra märkwärdiga orter och namnkunniga ställen med chronologiska, genealogiska och geographiska anmärkningar, upsatte af L. R. Stockholm,
Lorens Ludvig Grefing, 1768. 4:o. (16),+ 16 s. Fläckigt titelblad och med enstaka
fläckar och veck. Häftad men slarvigt skuren, dock med stora marginaler. 6000:Första upplagan (av många) av blivande presidenten i Kammarkollegiet Eduard
Carlesons och Carl Fredrik von Höpkens reseskildring till Det Heliga Landet, utgiven av Lorenz Rebréen. Utskickade av Kommerskollegiet 1732 för att undersöka
handelsförhållandena kring
Medelhavet ankom de, efter
att ha rest genom Italien,
över Cypern, Jerusalem och
Egypten, till Konstantinopel
i mars 1734. Deras uppdrag
övergick till en diplomatisk
mission och understödda av
den franska renegaten Claude
Alexander Bonneval lyckades
de med uppdraget att reglera
Karl XII’s gamla skulder till
Sultanen. De återvände till
Konstantinopel 1735, nu som
chargés d’affaires, och grundlade den svenska legationen
i Konstantinopel, den första fasta svenska beskickningen överhuvudtaget, och slöt
en handels- och sjöfartstraktat som undertecknades 1737. 1738 utnämndes de till envoyéer och befullmäktigades att sluta förbund med Turkiet och en defensiv-allians
traktat undertecknades den 24 december 1739, Turkiets första med en kristen stat.
Höpken stannade i Konstantinopel till 1742 och Carlesson ända till 1745. De understödde även grundandet av det Levantinska kompaniet 1738. Det som skulle bli det
populäraste resultatet av deras resor var dock skildringen av de heliga platserna i
Palestina från den första resan, vilken blev en folkskrift som utkom i otaliga upplagor långt in på 1800-talet.

5

ERICSSON, Peter (red.) Gud, konung och undersåtar. Politisk predikan i Sverige under tidigmodern tid. Uppsala,
Swedish Science Press, 2007. 8:o. 245 s. Häftad. (Opuscula
Historica Upsaliensia 35.)
200:Innehåller: Cecila Nordberg, ”Guds ställföreträdare förmedlad. Kungen i kröningspredikan från Gustav I till Karl XIV
Johan”; Peter Ericsson, ”Det välsignade konunga regemente.
Johannes Rudbeckius och makten”; Fredrik Sööberg, ”Karl
X Gustavs kröning. Legitimering av kungamakten via det
religiösa budskapet; Sylvia Ullberg, ”Segern vid Narva - en
gudagåva”; Patrik Winton, ”Den politiserade predikstolen.
Debatten om krig mot Ryssland 1740-41”.

6 FREVILLE, Anne François Joachim de. Berättelse om de nya uptäckter, som
blifwit gjorde i Söderhafwet, åren 1767, 1768, 1769 och 1770, författad, enligt sednaste underrättelser, af hr. De Freville, med en bifogad charta af hr. Vaugondy.
Öfwersatt ifrån fransyska. 1-2. Uppsala, Johan Edman, 1776. 8:o. (28),+ 308,+ (2) s.+
utvikbar grav. karta; (2),+ 326,+ (6) s. Fint samtida hfrbd, rikt guldornerad rygg
med upphöjda bind och beige
och blå titeletiketter, den ena
med ”COOKS RESA” och
den andra ”I DEL” i guld,
stänkmarmorerade pärmpapper och röda snitt. Ur Adolf
Ulrik Grills bibliotek, med
hans namnstämpel på första
titelbladet och med Christian
Hammers exlibris. 11000:Du Rietz, Bibl. Polynesia 471.
Du Rietz, Cook 1. Carlander
II, 795. Mycket fint exemplar
av den svenska översättningen
av ”Histoire des nouvelles découvertes faites dans la mer
du sud...”, som utkom 1774.
Den svenska översättningen är
gjord av Mårten Eklund som
även lagt till ett appendix, ”Underrättelse”, i slutet av andra delen. Kartan, som är
på blått papper, är graverad av M. Borgqvist efter Vaugondys karta i den franska
upplagan. Bra proveniens. Adolf Ulric Grill (1752-97) var son till ostindiedirektören
Claes Grill och var bruksägare vid Söderfors bruk, vilket han byggde ut till ett av

dåtidens främsta bruksföretag. Han var en hängiven naturvetenskaplig samlare,
medlem i Vetenskapsakademien, och anlade på Söderfors ett stort zoologiskt museum, dit han tack vare sina ekonomiska resurser kunde få in sällsynta exotiska djur
genom att skicka medhjälpare på långväga resor. Han var även en stor musikälskare
och medlem i Musikaliska akademien. Det omfattande bibliotek som han också skapade på Söderfors hamnade så småningom i Österbys stora bibliotek vilket såldes på
auktion i Uppsala 1885.

7

HECKSCHER, Eli F. Till belysning af järnvägarnas
betydelse för Sveriges ekonomiska utveckling. Ak.
avh. Stockholm, 1907. 8:o. VI,+ 171 s.+ 2 planscher, varav en utvikbar. Något nött hkbd, guldornerad rygg.

1100:Eli F. Heckschers doktorsavhandling. Heckscher utvecklades till en av det tidiga 1900-talets främsta svenska
nationalekonomer och ekonomhistoriker.

8

(HEINE, Jean A.). Tidningen Fäderneslandets redaktion. “Fäderneslandets” uppdagade mysterier. 1872 års
upplaga. Med porträtt af ”Fädernesladets” förläggare.
Södertälje, hos P. F. Rosander, 1872. 8:o. 88 s. Häftad,
med något trasigt blått omslag.
400:Åhlén 18.172. Lundstedt II, 301. Andra upplagan. Tidningen ”Fäderneslandet”, med fortsättningar under ett
stort antal varianttitlar, som utkom från 1852 till åt-

minstone 1895, var notoriskt oppositionell, och indragningar och åtal mot ansvariga
utgivare duggade tätt. Denna broschyr med förteckning över mot tidningen riktade
tryckfrihetsåtal 1857-69 utkom första gången 1871, med Carl Fredrik Törnström som
ansvarig utgivare. Han dömdes för pådiktade lagbrott och dömdes till böter. Boktryckaren Rossander och den egentliga författaren Heine överklagade och denna nya
upplaga utgavs 1872, denna gång med Viktor Fredrik Odin som ansvarig utgivare.
Även den åtalades och Odin dömdes till två månader på fästning. Han överklagade
men dog innan domen vann laga kraft.

9 HOORN, Johan von. Den swenska wäl-öfwade jord-gumman hwilken grundeligen underwijser huru med en hafwandes handlas, en wåndande hielpas, en barnaqwinna handteras, och det nyfödda barnet skiötas skal. Mäst effter egen förfarenhet, jemte wäl-öfwade personers skriffter, alla läkare och feldscherer; men särdeles
barnmoderskor och huusmödrar til gagn och nytta, med tienliga figurer författat.
Stockholm, Nathaniel Goldenaus, 1697. 8:o. Grav. extra titel,+ (16),+ 20,+ (4),+ 328,+
(20),+ (4 blanka) s.+ 11 grav. planscher. Enstaka småfläckar. Sammanbunden med:
PORTAL, Paul. Then swenska wälöfwade jorde-gummans andra deel. Bestående
uti ottatijo märckwärdige förlosningar, förrättade, och på fransöska beskrefne, af
Paul Portal. Men nu, förtheras förträflighet, på swenska öfwersatte, och med några tienliga påminneslser, uthgifne af Johan von Hoorn. Stockholm, H. C. Merckell,
1723. 8:o. Grav. porträtt,+ (32),+ 233,+ (6)
s. Fläck s. 135 och 203. Något nött samtida
skinnband, ryggen med upphöjda bind och
senare titeletikett och, också senare, guldornering. Med O. Glas namnteckning och
Adolf o. Louise von Krusenstiernas exlibris, handskriven innehållsförteckning på
försättsbladet. Den första delen saknar de
två privilegiebladen i inledningen. 28000:Collijn sp. 398-99. Waller 4882 & 7577 (utan
porträtt). Första upplagan av Johan von Hoorns viktiga handledning i förlossningkonst,
tillsammans med den sällsynta så kallade
andra delen, vilken är en översättning av
Johan von Hoorn av Portals ”La pratique
des accouchemens”. Den föreligger här med
det fina porträttet av Johan von Hoorn, graverat av Nils Keder, som bara återfinns
i mycket få exemplar. Första delen inleds med två dikter av Sofia Elisabeth Brenner
”Fägne-dicht” och ”Förklaring på titel-bladet”.

10 JOHANSSON, Aron; AMUNDSON, Albert &
TROILIUS, C. R. Några erinringar rörande
Nya Riksdagshuset på Helgeandsholmen med
anledning af husets fullbordande 1904. Stockholm, Generalastadens litografiska anstalt, 1904.
Folio. Porträtt,+ (2),+ 57 s. + 8 planscher. Blått
marokängband med guldornerad rygg och pärmar, inre förgylld bordure, helt guldsnitt och
med främre omslaget medbundet (G. Hedberg).
Frampärmen med svenska och österrikiska vapnen i guld.
4000:Sannolikt ett presentexemplar till någon med
koppling till Österrike.

11 (KOSKULL, Gustaf Fredrik). En kort, men ganska tydlig undervisning, at lära dansa, jämte bifogade flere contradants-tourer till de mindre förfarnas otroliga nytta. Andra hvarken förbättrade
eller förökade upplagan. Stockholm, P. A. Norstedt
& söner, 1860. 8:o. 16 s. Något lagerfläckig. Senare
marmorerat rött pappband med maskinskriven
pappersetikett, med brunt pappersomslag medbundet. Med Gustaf Berndtssons exlibris. 1500:Mycket ovanlig, endast tryckt i 33 exemplar. Detta
är andra upplagan av tre. Originalet gavs ut i
Växjö 1785 och Klemming gav ut denna och ytterligare ett likaledes bibliofilt nytryck.

12 [Lagar.] Swerikes rikes lagh-böker, som äre, landz
lagh, stadz lagh, uplands lagh, wästgötha lagh, östgötha lagh, söderman. lagh, wästmanna och helsing lagh. Såsom ock kon. maj.ts placat angående
justitæ sakerne, rättegångz ordinantie, rättegångz
procss och domare reguler. Nu på nytt medh nyttige concordantier och register utgånghen och förbättrat. Stockholm, Ignatio Meurer, (1665)-66. Folio. Grav. titelblad,+ (6),+ (4),+ 96 bl.+ (74) s.+ (2),+
28, 28-47, 49-74 bl.+ (1),+ 53, 53-54 bl.,+ (4),+ 112 s.+
(1),+ 61 bl.+ (2),+ 44 bl.+ (2),+ 52 bl.+ (1),+ 10, 10-24

bl.+ (2),+ 16 bl. Understrykningar och marginalanteckningar. En del småfläckar
och revor. Det graverade titelbladet något löst och lätt uppfodrat samt med spår av
lagade revor, sista bladet likaledes uppfodrat. Något nött men dekorativt samtida
pergamentband med titeln ”Gamla lag-boken” textad på ryggen, något solkiga och
fläckiga pärmar, rödstänkta snitt. En äldre innehållsförteckning i bläck på försättsbladet och med Nils Peter Bergströms namnteckning samt L. F. Rääfs exlibris.

9500:Collijn sp. 481. Rudbeck 25 (det graverade
titelbladet i variant b). Meurers stora lagutgåva redigerades och utgavs av Claudius
Åkerman. Det är en sammanställning av
stads- och landslagen, sex av landskapslagarna, ett bihang med domarereglerna,
rättegångsordinantie etc. och ett utökat
gemensamt sakregister till stads- och
landslagen. Innehåller flera av Johann
Hadorphs tidigare textutgåvor samt ett
nytryck av Georg Stiernhielms utgåva av
västgötalagen, sanolikt tryckt 1666 för
denna utgåva.
Det graverade titelbladet, som har texten
omringad av Sankt Erik, kung Kristoffer,
Ansgar och Sigfrid, liksom sista måltiden
och jungfru Maria med Jesusbarnet och är graverat av Johann Leijpolt, går tillbaka
till ett Missale Herbipolense tryckt i Würzburg 1613.

13 LANDELIUS, Hugo. Landelius under tiden i
Storkyrkobrinken 9. Stockholm, 1954. Duplicerad. A4. (1),+ 32,+ IV blad. Häftad, med tryckt
omslag. Dedikation till ”vännen Hilding”. 400:Om hovkonditor Johan Conrad Landelius (18231907) konditoriverksamhet på Storkyrkobrinken
9, från 1858 till 1910, då verksamheten flyttade till
Strandvägen 7. Det lades slutligen ned år 1923. I
lokalerna på Storkyrkobrinken flyttade senare
restaurang Cattelin in. Hugo Landelius är barnbarn till Johan Conrad

14 LENOTRE G. [=Louis Léon Théodore Gosselin.] Un agent des prices pendant la
rëvolution. Le Marquis de la Rouërie et la
conjuration Bretonne 1790-1793 d’après des
documents inèdits par G. Lenotre. Paris, Perrin et Cie, 1899. 8vo. (2),+ XVIII,+ 418,+ (2)
s.+ portrait,+ 2 plates. Brown calf spine with
gilt title and with the gilt heraldic monogram
of Grand Duke Vladimir Alexandrovich at
lower end, marbled paper boards. Dedication
on half title: ”A Son altesse Imperiale Monseigneur le Grand Duc Wladimir de Russie
[...] Gosselin-Lenotre”.

12000:-

First editon. Grand Duke Vladimir Alexandrovich of Russia (Влади́ мир
Александрович) (1847-1909) was the third son of Emperor Alexander II of Russia, and brother to Alexander III. He made a military career and had artistic and
cultural interests, was appointed President of the Academy of Fine Arts and was honorary president of the Russian ethnographic society. He was a member of the European jet set and made frequent trips to Paris. He was a skillful painter and gathered
an important book collection. His wife and children survived the revolution and his
great granddaughter, Grand Duchess Maria Vladimirovna, is the current claimant
to the Russian throne.

15 MALTITZ, Gotthilf August von. Pepparkorn för hvar och en i allmänhet och
vederbörande isynnerhet. Öfversättning och bearbetning efter friherre G. A. von
Maltitz. Stockholm, Nordströmska boktryckeriet, 1838. 8:o. 54 s. Lagerfläckig. Senare brunt hkbd med marmorerade pappärmar. Namnteckning på titelbladet, och
med Gustaf Berendtssons exlibris.
750:Gotthilf August von Maltitz (1794-1837) var tysk författare, född i Königsberg. Han var populär som humorist och satiriker, verksam i Berlin och Hamburg,
samt en kort period i Paris 1830. På tyska utkom den
politiska satirserien ”Pfefferkörner” i fyra delar mellan 1831 och 1834. Detta var allt som översattes till
svenska. Han riktar sig mycket mot Ryssland och förtrycket av Polen. På svenska publicerades samma år
även hans skådespel ”Pasquillet”.

16 (MEADOWE, Philip.) A Narrative of the Principal Actions Occuring in the
Wars Betwixt Sueden and Denmark. Before and after the Roschild treaty: With
the counsels and measures by which those actions were directed: Together with a
view of the Suedish and other affairs, as they stood in Germany in the year 1675.
with relation to England. London, A(ndrew) C(larke) for H. Brome, 1677. 12mo.
(4),+ 176 pp. Light dampstain in upper corner. Worn contemporary full calf, gilt
spine and boards, red edges, head of spine slightly defective and joints weak. From
the library of Jacob Pontusson De la Gardie, with
his book plate on recto of the engr. front and
from the Charlottenlund Castle, with book plate
on front paste down and its shelf numbers pasted
on title page.
15000:ESTC R36497. Wing M1566. Warmholtz 4837. First
edition, reprinted 1678 and 1680. Philip Meadowe
(1626-1718) was together with the french diplomat
Hugues de Terlon responsible for the negotiations
between Charles X Gustav of Sweden and Frederick III of Denmark, leading to the peace treaty
between Sweden and Denmark in Roskilde in 1658.
His account is an important source for the events
leading to the peace. A Swedish translation ”En engelsk diplomat om politiken i Norden under åren 1658-1659” was published by A. Hjelmerus in 1899. The appendix "A
view of the Suedish and other affairs ..." (p.153-178) has a separate titlepage.
Jacob Gustaf (Pontusson) De la Gardies (1768-1842) bibliotek. Denne var militär och
diplomat, och byggde på slottet Löberöd i Skåne upp ett stort bibliotek omfattande
över 12000 volymer, huvudsakligen historiskt inriktat, samt ett av de största enskilda
arkiv som funnits i Norden, bekant genom Wieselgrens ”De la Gardieska archivet” i
20 volymer. Efter ett arvskifte 1847 kom en del av biblioteket på Löberöd till Charlottenlund i Skåne och Arvid Posse.

17 PERINGSKIÖLD, Johan (utg.) Wilkina saga,
eller historien om konung Thiderich af Bern
och hans kämpar; samt Niflunga sagan; innehållandes några göthiska konungars och hieltars forna bedrifter i Ryssland, Polen, Ungern,
Italien, Burgundien och Spanien etc. Sive Historia Wilkinensium, Theoderici Veronensis, ac
Niflungorum; continens regum atq; heroum
quorundam gothicorum res gestas, per Russiam, Poloniam, Hungariam, Italiam, Burgundiam, atque Hispaniam, &c. Ex MSS. codicibus

lingvæ veteris scandicæ, in hodiernam svecicam atque latinam translata, opêra
Johannis Peringskiold. Stockholm, 1715. Folio. (14),+ 192, 293-300, 201-522,+ (22) s.+
8 tryckta tabeller,+ varav 5 dubbelsidiga och en med träsnitt. Titelbladet med äldre
papperslagning i övre hörnet, genomgående bruntonad och med småfläckar och
en fuktrand, mest inledningsvis, kraftigare fläckar s. 209-226, bläckplumpar s. 353355. Tre tabeller budna upp och ner. Nött nära samtida hfrbd, guldornerad rygg
med upphöjda bind och beige titeletikett. Med Nils Johan Nordenfeldts exlibris
klistrat ovan äldre markering.
5000:-

Fiske s. 647. Warmholtz 1352. Schuck IV, s. 141f. Isländsk, svensk och latinsk parallelltext. Innehåller historierna om Nibelungarna och Sigurd Fafnesbane samt den
första tryckningen av Didriksagan m.m.
Arbetet med denna utgåva och översättning hade pågått länge. Den isländska texten byggde huvudsakligen på ett tidigare arbete utfört av islänningen Gudmundr
Ólafsson och den svenska översättningen bestod av tidigare översättningsförsök av
Bureus, Axehielm och Hadorph. Deras ansträngningar har här endast reviderats
av Peringskiöld, och han gjorde själv, konstaterar Schück, egentligen föga mer än
den latinska översättningen. Det hela var klart redan 1703, men av någon anledning
dröjde utgivande till 1715.
Johan Peringsköld d.ä. (1654-1720), född Peringer, efterträdde Hadorph som sekreterare i Antikvitetsarkivet, och jobbade bl.a. flitigt med texteditioner av isländska
sagor.

18 (PRAHL, Niels.) Det menskliga lifwets obeständighet eller samtal emellan döden
och menniskor af allehanda stånd. Öfwersatt ifrån
danska språket. Kalmar, Carl Fredric Bergs boktryckeri, 1818. 4:o. 79 s. Med 38 stora träsnittsillustrationer i texten. Titelbladet med pappersförstärkning
i innerkant, lagerfläckig, större och små fläckar,
enstaka bläckstänk. Hårt skuren nedtill s. 66 och 78
med delförlust av bokstäver. Nytt marmorerat grönt
pappband med beige ryggtiteletikett (Södermalms
bokbinderi). Försättsblad med äldre namnteckning
av Samuel Arfvidson.
9000:Det danska originalet med titeln ”Det menneskelige livs flugt, eller døde-dands”
trycktes första gången i Köpenhamn 1762. Bibliotheca danica nämner inte de svenska översättningarna. Den första svenska upplagan trycktes i Stockholm 1777 och den
sista i Falun 1822. Märkligt illustrerad dödsdans med samtal emellan döden och domaren, döden och jägaren, döden och turken, döden och barnen etc.

19 ROSENGREN, Bernt. Söders Manhattan. Ett
tävlingsbidrag från HSB Stockholm. Stockholm,
HSB/ Tidens förlag, 1981. 8:o. 101,+ (2) s.+ utvikbar
kartskiss. Illustrerad, delvis i färg. Häftad. 250:Illustrationer av Olle Snismarck. Förslaget av författaren och kommunalpolitikern Bernt Rosengren
och HSB att Södra stationsområdet skulle bebyggas
med skyskrapor, upp till 90 våningar höga, väckte
en rasande debatt. De flesta är idag eniga om att
det var tur att planerna inte gick igenom.

20 (RYDQUIST, Johan Erik utg.) Götha konungarne
Götriks och Rolofs historia. Öfwersatt från äldsta
göthiska språket af J. E. R. Stockholm, Carl M.
Carlson, 1826. 8:o. (3),+ (blank),+ 34 s. Brunt klotryggband med marmorerade pappärmar (Albert
Bonniers privatbokbinderi).
1600:Fiske s. 173, med det felaktiga årtalet 1806. Fint exemplar av detta ovanliga sammandrag av Gautreks
saga. Ur Rydquists företal: ”Man kan här se, med
hwad redlighet och dygder wåra äldsta Förfäder
fortsatt deras lefnad: Ingen plåga eller möda har
förmådt dem från trofasthet”.

21 SCHNITZLER, J. H. Statistique et itinéraire
de la Russie, ou manuel complet du diplomate, du négociant et de tout voyageur en
Russie. Ouvrage accompagné de cartes, de
plans et de tableuax statistiques et génealogiques. Première partie. Essai d’une statistique
générale de l’empire de Russie. Paris & Saint
Pétersbourg, J. Brief, 1829. 8vo. (4),+ xxxvi,+
494 pp.+ 4 fold. tables,+ large fold. genealogical chart. Paper repair p. 181. Slightly worn
but fine contemporary green morocco, gilt
spine and boards, gilt edges.
3000:All published. Contains economic statistics as
well as chapters on the different languages in the empire. In 1835 the author made
a new attempt with ”La Russie, la Pologne et la Finlande. Tableau statistique, geographique et historique de toutes Parties de la Monarchie Russe prises isolement”

22 Selling. BYSTRÖM, Olof & O:SON NORDBERG, Tord (red). Stockholmsminnen
i Stadsmuseet. Illustrerad. Stockholm, Nordisk Rotogravyr, 1950. 8:o. 8,+ (15),+
(blank),+ 9-174,+ (21) s.+ planscher. Pergamentband med handtextad ryggtitel, övre
guldsnitt. Med Gösta Sellings exlibris.
1500:Festskrift till Gösta Selling i
Gösta Sellings eget exemplar!
Dessutom ovanlig inbunden
överhuvudtaget. Med bidrag
av Hans Hansson, Tord O:son
Nordberg, Martin Olsson,
Sixten Strömbom, Göran AxelNilsson, Bengt Thordeman,
Sigurd Wallin, Arvid Stålhane,
Erik Andrén, Andreas Lindblom, Olof Byström, Carl Hernmarck, Marshall Lagerquist,
Brynolf Hellner, Alf Nordström,
Martin A. Ohlsson, Gösta Berg,
Gunilla Curman och Signe
Lang.

23 STENHAMMAR, Wilhelm. Kantat vid öppnandet af Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897 af Carl Snoilsky för soli, kör och orkester
af Wilhelm Stenhammar. Klaverutdrag med text. Stockholm, Abr. Hirschs förlag,
1897. Folio. 65 s. Häftad, något nött rygg.
450:-

24 (SUNDBORG, Johan Vilhelm.) Beskrifning öfver den gångbara afvita sjukdomen samt patienternas behandling utan läkare; tillägnad min broder Georg Svederus, jemte svar på brefvet om Ställningar
och förhållanden efter den 19 juni 1838; af
Hans Petter, doktor i Rabulismen. Stockholm,
Elméns och Granbergs tryckeri, 1838. 12:o.
24 s. Genomgående fuktrand. Marmorerat
pappband från slutet av 1800-talet med handskriven etikett på frampärmen och med det
tryckta omslaget medbundet, något nött rygg.

950:Hovrättsnotarien Johan Vilhelm Sundborg
(1807-53) var som litterör glatt aktiv i tidens polemik med en mängd småskrifter och elakheter,
och figurerar i flera tryckfrihetsmål.

25 WERNSTRÖM, Sven (red.) Protest. Ett reportage om storstadsungdom med bilder av Nils-Johan Norenlind redigerat av Sven Wernström. Stockholm, Rabén &
Sjögren, 1967. 8:o. 135 s. Fotoillustrerad. Häftad, något nött rygg.
400:Protesterna av Susanna Vestin, Willy Granqvist, Pia Garde, Elvy Wicklund, Bo
Landberg, Gunnel Wahlberg, Stina Fernström, Annette Wernold och Carsten
Palmær.

26 VETTERLUND, Fredrik. 1920-talets nya svenska lyrik. Särtryck ur Nordisk tidskrift 1922. (Utan ort), 1922. 8:o. 525–534 s. Bilagt ett anteckningsblad. Häftad, veck
på mitten. Med dedikation till Bo Bergman på omslagets framsida.
350:Bo Bergmans diktning behandlas i texten på s. 526-527.

27 WILDE, Jacob. Sweriges historiographi Jacob Wildes swenska stats författningars, eller almänneliga rätts historie. Första delen, med förklaringar och påminnelser öfwer konglige bibliothecariens herr Olof Dalins Swea rikes historie: Af
latinska språket förswänskad, med register försedd och til trycket befordrad af
Anders Wilde. Stockholm, Historiographi regni tryckeri, 1749. 4:o. (16),+ 72,+ (4),+
384, 395-741,+ (1) s. Enstaka blad i inledningen med ”off-setting”, fläck s. 427-429
och 647. Samtida ljusbrunt hfrbd, guldornerad rygg med upphöjda bind med beige
resp. blå titel- och deltiteletikett, stänkmarmorerade pärmpapper, röda snitt. Från
Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris. Överskryssad äldre namnteckning på titelbladet.
6000:-

Warmholtz 6714 not & 1162. Allt som utkom. Översättning av första och andra kapitlet - med inledningen och forntiden - ur Wildes “Sueciæ historia pragmatica ...”,
som i sitt latinska original utkom 1731. Översättningen är gjord av sonen Anders
Wilde, och Warmholtz anser att “... man har orsak beklaga, at det icke blifwit bragt
til slut.” Sidorna 467-650 innehåller “Bihang om nordiska historiens pålitelighet och
tideräkningsgrund”. En tidigare svensk översättning, gjord av Matthias Benzel, utkom 1742, under titeln “Det så kallade oinskränkta enwäldet ...”, som dock endast
omfattade avslutningskapitlet.

28 YOUNG, Arthur. Voyages en France, pendant les années 1787-88-89 et 90, entrepris plus particulièrement pour s’assurer de l’état de l’agriculture, des richesses,
des resources et de la prospérité de cette nation. Traduit de l’Anglais par F. S. Avec
des notes et observations par M. de Casaux, et des cartes géographiques de la navigation et du climat. 1-3. Paris, Buisson, 1793. 8vo. 16,+ viii,+ 468 pp.+ large engr.
folding map; (4),+ 498 pp.+ large engr. folding map; (2),+ 416 pp. First part with
minor spotting, a small hole with loss of letter through p, 123-124, last leaves with
browning, a small tear p. 413-414 in part three. Slightly worn calf, gilt spines with
red and green labels, boards with gilt frame, marbled edges. Three volumes.9500:Kress, B.2638. First French edition, translated by François Soulès. The English original ”Travels in France”, was published in 1792, with a second edition in 1794. The
English expert on agriculture Arthur Young (1741-1820) made three journeys in
France, in 1787, in 1788 and in 1789-90. During these he described the condition of
the people and the conduct of public affairs at a critical juncture. He later became an
opponent of the French Revolution, condemning its violence. He is considered a major English writer on agriculture, although he is today best remembered as a social
and political observer.

