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1

Abu Simbel. Salvage of the
Temples. Landscaping and
General Layout. VBB January
1962. [=Title on front wrapper.] (Stockholm, Vattenbyggnadsbyrån, 1962.) Oblong
8vo. 19 thick stiff paper leaves,
with illustrations and pasted
corrections, in plastic comb
binding.

Nyhetslista 61

3000:-

The winning proposal to UNESCO made by VBB (Vattenbyggnadsbyrån) for saving
the temples of Abe Simbel in Egypt in 1962 before the flooding of the Aswam High
Dam, presented by the architects Sune Lindström, Alf Bydén and Roger Waters.
”The salvage of the Abu Simbel temples began in 1964 by a multinational team of
archeologists, engineers and skilled heavy equipment operators working together
under the UNESCO banner; it cost some US$40 million at the time (equal to $300
million in 2017 dollars). Between 1964 and 1968, the entire site was carefully cut into
large blocks (up to 30 tons, averaging 20 tons), dismantled, lifted and reassembled
in a new location 65 metres higher and 200 metres back from the river, in one of the
greatest challenges of archaeological engineering in history”.

2

ANDERSSON, J. G. (red.) Risebergaboken.
Stockholm, Risebergastiftelsen, 1931. Stor
8:o. (8),+ 336 s.+ planscher. Illustrerad. Rött
marokängband, rikt guldornerad rygg med
upphöjda bind, pärmarna med förgylld ram
med stjärnor och på frampärmen en läsande
nunna, inre förgyllt bordure, övre guldsnitt
med övriga snitt putsade (P. A. Norstedt &
söners bokbinderi), lätta stänkt på ryggen.

1200:Dett är nummer 180 av den numrerade
upplagan om 200 exemplar och tryckt för V.
Nordström. Boken trycketes för övrigt i 2000
onumrerade exemplar. Innehåller bidrag av
bl.a. Prins Eugen, Verner von Heidenstam,
Selma Lagerlöf, Bertil Waldén, Jeremias i
Tröstlösa, J. L. Saxon, Sixten A:son Sparre,
Hjalmar Bergman och Sven Hedin.

3

BÄCKMAN, K. G. m.fl. (red.)
Nalen. Festligt - Folkligt Fullsatt. Stockholm, AB NikeTryck Bokförlag, 1967. Stor 8:o.
140 s. Fotoillustrerad. Häftad,
nött rygg.
500:Omslagstiteln är ”Boken om
Nalen. Historien om en nöjesepok”. Rikt illustrerad krönika
om ”Nalen, GataRegerings 74
va adressen, DärAlltingHänderochFötter”. Redaktionen bestod av K. G. ”Bäckis Bäckman,
Rolf Dahlgren, Carl Eiwar och
Hasse Lindblom.

4 CLÜVER, Philipp. Germaniæ antiquæ libri tres.
Opus post omnium curas elaboratissimum tabulis
geographicis, et imaginibus, priscum Germanorum cultum moresque referentibus, exornatum.
Adjectæ sunt Vindelicia et Noricum, ejusdem auctoris. Leyden, Ludovicum Elzevirium, 1616. Folio.
Engr. title,+ (41),+ (blank),+ 400 pp,+ 2 double
page engr. maps,+ 26 engr. plates, of which 4 double page; 203 pp,+ 4 engr. double page maps; 230,+
(2, blanks) pp.+ 4 engr. double page maps; 36,+ (18)
pp.+ engr. doubl page map. A total of 11 double
page engraved maps and 26 plates. Minor spotting, the title page with cut in lower corner, three
plates with spotting. Later full vellum, slightly
worn spine with title written in ink, red edges.
Owner’s signatures of Marcus Sustherus Noricus, dated London 1742, and of C.
Molberg(?). Traces of a removed book plate and a number in blue stamped on the
title.
30000:USTC 1028175. Willems 108. Berghman 1450. First edition of
Philipp Clüver’s (1580-1622) large work on Germania and the
Germans in antiquity. For this work, which goes far beyond a
topographical description of ancient Europe, Clüver (or Cluverius) was awarded the 'Geographus Academicus' and became
professor at the university of Leyden. A second edition was
published in 1631. It begins with a poem to Clüver by Daniel
Heinsius followed by Tacitus’ ”Liber de Germania” in Lipsius’
textedition. From a Swedish point of view, Georg Stiernhielm
wrote “Anticluverius”, published in Stockholm by Hadorph in
1685, against it and its thesis that the origin of the Goths was to
be found - not in Sweden - but in northern Germany.

5

Edda. COTTLE, A. S. (transl.) Icelandic Poetry
of the Edda of Saemund. Translated into English
Verse, by A. S. Cottle. Bristol, N. Biggs, 1797. 8vo.
xlii,+ (3),+ (blank),+ 224, 235-318,+ (1) pp. Marginal ink annotations in the introduction. Minor
spotting. Modern half vellum, marbled paper
boards (Södermalms bokbinderi). Owner’s blind
stamp of J. H. Williams on the title page. 8000:Fiske p. 111. The first English translation of the poetic Edda, the Edda of Saemund. The next edition
wasn’t published until 1866. The long prefatory
poem ”To A. S. Cottle” is by Robert Southey. "It is
not stated whether the translation is made from
the original Icelandic or from a Latin version,
most probably the latter. It is neither faithful nor
vigorous, but displays considerable facility of versification." (DNB).

6 [Ekenäsmålet.] Underdåniga besvär över domvilla och underdånig resningsansökan i målet mellan dödsbodelägarna efter kyrkoherde G. Fredén, å ena, och
kungl maj:t och kronan samt statskontoret såsom förvaltare av kyrkofonden, ävensom Stora Kils och Frykeruds församlingars pastorat, å andra sidan, angående avkomst av kyrkoherdebostället 1 mantal frälse Ekenäs n:r 1 i Stora Kils socken jämte
handlingarna i målet. Tryckt som manuskript. (1)-2. Lund, Berlingska boktryckeriet, 1940. Folio. (8),+ 13,+ (3),+ 20,+ 32,+ 6; (2),+ 21 s.+ lös rättelseslip. Häftade med
tryckta omslag. Två volymer. Tryckt i 39 numrerade exemplar. Detta är nummer
två och tryckt för f.d. justiterådet E. W. Molin. Med tillskrift från Molin till vännen Sigfrid Skarstedt och med Skarstedts exlibris.
750:Dödsbodelägarna efter Olof Gustaf Fredén (1881-1933) var änkan
Fanny Fredén och dottern Dagmar Fréden. Ett revisionsmål
1938 underkände deras rätt till
kyrkoherdebostället Ekenäs n:r
1, med argumentation som går
tillbaka till 1400-talet. En ny resningsansökan lämnades in 1942.

7

EKHOLM, Gunnar. Det nyaste bidraget till vår fornhistoria. Särtryck ur Fornvännen, 1923. Stockholm, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 1923. 8:o. 60–80
s. Häftad i tryckt omslag. Bakre omslagets nedre vänstra
hörn vikt. Med dedikation till Erik Noreen.
200:Uppsalaarkeologen Gunnar Ekholm polemiserar här i ett på
sin tid uppmärksammat inlägg mot den kände lundahistorikern Curt Weibull och dennes verk Sveriges och Danmarks
äldsta historia från 1922.

8

Fersen. Historia om riksmarskalken Axel von Fersens mord, utanför rådhuset
i Stockholm den 20 juni 1810. Stockholm, P. G. Berg, 1844. 8:o. 14,+ (2) s. Något
fläckigt titelblad. Tagen ur band.
750:Anonym folkskrift

9 [Fjällpensioner.] Till Jemtlands fjäll och sjöar! Kallsjön! Åreskutan! Manshögarne! Anjanskutan! Kolåsen och Huså fjällpensioner. Stockholm, 1898. 8:o. 13,+ (1) s.
Fotoillustrerad. Häftad.
450:Prospekt för fjällsemester på pensionat i Jämtland. With a 19th century introduction
to the province of Jämtland in English.

10 FRÖBERG, Björn. ”Aller nådigste Herre”. Familjen Rosenhane - en sörmländsk
släktsaga under Sveriges stormaktstid. Bettna, Rosenhanska sällskapet, 2008. 4:o.
(8),+ 351,+ (1) s. Rikt illustrerad. Förlagets pappband med skyddsomslag.
350:Huvudsakligen om de kulturella bröderna Schering, Johan och Gustaf Rosenhane

11 GRANFELT, Vincent Skrivstolens folk. Stockholmskildring. Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1923. 8:o. 159 s. Häftad, oskuren och
ouppsprättad, tryckt omslag med fin illustration
signerad Haernér.
750:Fint exemplar av denna rätt ovanliga roman
om den moderna tidens kontorslavar. Ett utdrag
ur den finns i Per Anders Fogelströms antologi
”Okänt Stockholm”, där den karaktäriseras som
”... en roman som till större delen berättar om en
tidigare outnyttjad miljö: det moderna kontoret
och det nya s.k. manschettproletariatet”. Vincent
Granfelt (1889-1946) var verksam som antikvariatsbokhandlare och utgav även romanerna
”Kontorist-bohême” och ”Bara en jude”.

12 GUSTAV II ADOLF || HALLENDORFF, Carl (utg.)
Tal och skrifter av konung Gustav II Adolf. Ett
urval av Carl Hallendorff. Stockholm, P. A. Norstedt
& söner, 1915. 8:o. VIII,+ 204 s. Ljusbrunt hfrbd, rikt
guldornerad rygg med upphöjda bind och svart titeletikett, marmorerade pärmpapper och snitt, omslaget medbundet (G. Hedberg).
950:Fint exemplar. Historikern Carl Hallendorff gav redan 1901 ut ett mindra urval i serien ”För skola och
hem”, men har här betydligt ökat urvalet samt lagt
till brev från Ebba Brahe till Gustav Adolf..

13 Horn. SVEDELIUS, Wilhelm Erik. Arvid Bernhard Horn. Minnesteckning. 1-2.
Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1879. 8:o. Litogr. extra titel,+ (4),+ 390; (4),+ 410
s. Ljusbruna lackade hfrbd, rikt guldornerad något nötta ryggar med upphöjda
bind och svarat titeletiketter, marmorerade pärmpapper och snitt, ett främre omslag medbundet (G. Hedberg). Två volymer. Dedikation till Nils Gabriel Djurklou
på omslaget samt Gustaf Rudbecks namnteckning med noteringen att han köpt
på auktion efter Djurklou 1904, samt ur Fredrik Vult von Steijerns bibliotek, med
hans förgyllda pärmstämpel på frampärmarna.
1100:Setterwall 2994. Med extratiteln ”Minne af kanslipresidenten grefve Arvid Bernhard
Horn”. Minnestal i Svenska akademien och ingick även i del 54 och 55 av ”Svenska
akademiens handlingar. Ifrån år 1796”.

14 HULTING, Johan. Ryssarnas besök i Norrköping år
1719 af J. Hulting. Norrköping, Johan Jönssons boktryckeriaktiebolag, 1906. 8:o. 12 s. Två illustrationer i
texten. Klammerhäftad i något nött gult tryckt omslag.

300:Illustrationerna avbildar Johannisborgs slott och Gamla
slottet. Johan Hulting (1842-1929) var botaniker men
skrev även ett antal böcker med anknytning till historia
och Norrköping

15 Karl XIV Johan. (LUNDBLAD, Johan Fredrik?). Anteckningar till prinsen af
Ponte Corvo, Sveriges utkorade kronprins, Johan
Baptist Julii, lefverne. Med porträtt. Örebro, N. M.
Lindh, 1810. (2),+ 38 s.+ grav. porträtt. Lätta lagerfläckar och enstaka småfläckar. Senare marmorerat
pappband med grön titeletikett och med det rosa
tryckta omslaget medbundet. Inklistrad äldre antikvariatskatalogsnotering på främre omslagets insida.

2000:Setterwall 4120, som anger tre porträtt, och hänvisar
till Bygdén som är osäker på författarskapet. Enligt C.
G. Lundgren i ”Journal för litteraturen och theatern”
18/9 1810 ska den ha utkommit först med endast ett
porträtt men sedan utökats i en senare stat med tre.
Vanligtvis ses den dock med ett porträtt eller snarare utan, då porträttet ofta saknas. Porträttet är även graverat av C. G. Lundgren.

16 LEWENHAUPT, Adam. Karl XII:s officerare. Biografiska anteckningar. 1-2.
Stockholm, P. A. Norstedt & Söners förlag, 1920-21. 8:o. (6),+ 373; (2),+ 374-799 s.
Praktfulla blå halvmarokängband, guldornerade ryggar med upphöjda bind, pärmarna med blått marmorerat papper med guldlinjer, övre guldsnitt med övriga
snitten putsade, omslagen medbundna (N. Bern. Andersson 1946). Två volymer. Ur
Carl-Eric Björkegrens bibliotek, med hans exlibris. Mycket fint exemplar. 8000:Första upplagan av detta klassiska standardverk i ett mycket fint band och med rolig
proveniens. Finansmannen och fastighetsklipparen Carl-Erik Björkegren hade vid
sidan av sin stora konstsamling även ett bibliotek med många vackra band. Han försvann som bekant 1994 och dödförklarades 2005.

17 LEVERTIN, Oscar. Från Gustaf III:s dagar. Tredje
upplagan. Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1908.
8:o. 258,+ (3) s. Rött halvmarokängband, rikt guldornerad rygg med upphöjda bind och något nött
orange titeletikett, marmorerade röda pärmpapper
och snitt (P. A. Norstedt & söners bokbinderi). 600:Fint exemplar. Utgör sjunde delen av Samlade skrifter
av Oscar Levertin.

18 LINDA, Lucas de. Descriptio orbis & omnium ejus rerumpublicarum. In qua praecipua
omnium regnorum & rerumpublicarum.
Ordine & methodice pertractantur quorum
seriem versa ostendit pagina. Amsterdam, Jacobum de Zetter, 1665. 8vo. Engr. extra title,+
(14),+ 1156,+ (12) pp. Minor spotting, pencil
annotations pp. 444-450. Modern red half
morocco, gilt spine and red marbled paper
boards, green edges (Södermalms bokbinderi).
Old owner’s signature on the engraved title
and signature of Fr. Åkerblom, library stamp
of Erland Långström.
9500:-

OCLC 933885999. Sabin 41288 (without the engraved title and wrong collation). Second latin edition of this geographical and historical description of all nations and
parts of the world. It was first published in Leiden 1655, and a third was published
in 1670. It was translated into German (1658) and Italian (1660). It is mainly a compilation of Davity’s ”Les etats...”. It is divided in 12 parts. The first part is a short
geographical description, the second is a general economic part with each country’s
natural resources, and the following parts describes each nations history, religion,
customs of the native inhabitants etc. Part 3 about Spain is after Pierre d’Avity, part
4 is about Gallia, part 5 Anglia and Scotia, 6 Italia, 7 Germania, 8 North Europe
(Scandinavia and Poland), 9 the hanseatic league, 10 Moscovia with Russia, Turkey,
Greece, Arabia, Norht Africa and Persia, 11 with India, China and Japan, and part
12 is about America (pp. 1115-1156). The pencil notations is in the chapter of families
in England. Lucas de Linda (1625-60) was a Polish traveller and secretary of the republic of Dantzig

19 MOZART, W. A. Three quartetts for two violins, tenor and violoncello, composed & dedicated to Dr. Haydn, by W. A. Mozart. Book [1]. London, Printed & sold
by Lavenu & Mitchell, no date. Folio. Engr. title,+ 2-19 engr. pp. with music; engr.
title,+ 2-14 pp. with engr. music; engr. title,+ 2-14 pp. with engr. music; engr. title,+
2-13 pp. with engr. music. Bound together with:
MOZART, W. A. Three quartetts for
two violins, tenor and violoncello,
composed & dedicated to Dr. Haydn,
by W. A. Mozart. Book [2]. Part 1-4.
London, Printed & sold by Lavenu &
Mitchell, no date. Folio. Engr. title,+
2-23 pp. with engr. music; engr. title,+
2-23 pp. with engr. music; engr. title,+
(blank),+ 1-15 pp. with engr. music;
engr. title,+ 2-16 pp. with engr. music.
Tear p. 17-18 in violino primo. Bound
together with:
HAYDN, Joseph. Six quartettos for
two violins, tenor, and violoncello
obligato composed by Giuseppe
Haydn. Op.1st. London, printed by
Longman & Broderup, no date. Folio. Engr. title,+ 2-14 pp. with engr. music; engr.
title,+ (2, blanks),+ 2-13 pp. with engr. music; engr. title,+ (2, blanks),+ 2-13 pp. with
engr. music; engr. title,+ (2, blanks),+ 2-13 pp. with engr. music. Bound together
with:
HAYDN, Joseph. Three quartets for two violins, alto, & violoncello performed
at the professional concert Hanover Square, 1789. Composed by Joseph Haydn. Op

[57]. London, Printed by Broderup & Wilkinson, no date. Folio. Engr. title,+ (2,
blans),+ 2-19 pp. with engr. music; engr. title,+ (2 blanks),+2-17 pp. with engr. music; engr. title,+ (2, blanks),+ 2-11 pp. with engr. music; engr. title,+ (2, blanks),+ 2-11
pp. with engr. music. Bound together
with:
FIORELLO, F. Three Quartetts , for
two violins, tenor and violoncello,
composed & dedicated to J. P. Salomon Sq. by F. Fiorello. Op. 23. London,
Printed & sold for the author by Lavenu & Mitchell Music Seller, no date.
Folio. Engr. title,+ 2-20 pp. with engr.
music; engr. title,+ 2-17 pp. with engr.
music; engr. title,+ (blank),+ 1-16 pp.
with engr. music; engr. title,+ 2-17 pp.
with engr. music. The first part signed
by Fiorello on title. Bound together
with:
GIROWETZ, Adalbert. Six quatuors
concertans pour deux violons alto et
basse dédiés au célèbre Haydn par M. Adalberto Girowetz. 2e livre de quatuors.
(Paris, Imbault/ London, Imported and sold by Longman & Brodeup [=pasted label], no date. Folio. Engr. title,+ (2, blanks),+ 2-25 pp. with engr. music; engr. title,+
2-25 pp. with engr. music; engr. title,+ 2-4, (blank), 6-8, (blank), 10-16, (blank), 1825 pp. with engr. music; engr. title,+ 2-24 pp. with engr. music. Platenumber 189.
Bound together with:
VIOTTI, J. B. Trois quatuors d’airs connus dialogueés v variés pour deux violons, taille & violoncelle par J. B. Viotti. Livre 1-2. Berlin, J. J. Hummel, (). Folio.
Engr. title,+ 2-11 pp. with engr. music; engr. title,+ 12-21 pp. with engr. music; engr.
title,+ 2-7 pp. with engr. music; engr title,+ 8-13 pp. with engr. music; engr. title,+
2-7; engr title,+ 8-13 pp. with engr. music; engr. title,+ 2-7 pp. with engr. music;
engr. tite,+ 8-13 pp. with engr. music. Plate number 945 and 948. Bound together
with:
PLEIJEL, Ignace. Three Quartettos for two violons, a tenor, & violoncello, composed & dedicated to the King of Prussia, by Ignatio Pleyl. Op. 9. Book [2]. London, printed for W. Forster, no date. Folio. Engr. title,+ 12-23 pp. with engr. music;
engr. title,+ (blank),+ 11-19 pp. with engr. music; engr. title,+ 10-17 pp. with engr.
music; engr. title,+ 10-17 pp. with engr. music. Engr. by Robinson, Newport. Bound
together with:
BOCCHERINI, Luigi. Douze nouveaus quintetti pour desx violons, deux violoncelle, en alto. Par Luigi Boccherini. Oueuvre 37. Paris, Chez Ignace Pleyel, no date.
Folio. Engr. title,+ (2, blanks),+ 2-15 pp. with engr. music; engr. title,+ (2, blanks),+
2-4, (blank), 6-10, (blank), 12-16, (blank), 18-19 pp. with engr. music; (blank),+ 2-12,

(blank), 14-15 pp. with engr. music; (blank),+ 2-13 pp. with engr. music; (blank),+
2-3, (blank), 5-13 pp. with engr. music; (blank),+ 2-11 pp. with engr. music; (blank),+
2-11 pp. with engr. music; (blank),+ 2-11 pp. with engr. music. Bound together with:
HAYDN, Joseph. Six sonates pour deux violons et une basse. Composees par
Guiseppe Haydn a Vienne opera IV. London, printed & sold by Preston & son,
No date. Folio. Engr. title,+ (2, blanks),+ 2-13 pp. with engr. music; engr. title,+ (2,
blanks),+ 2-13 pp. with engr. music;
engr. title,+ (2, blanks),+ 2-13 pp.
with engr. music. Bound together
with:
HOFFMEISTER, F. A. Three trios
for two violins and a violoncello,
composed by F. A. Hoffmeister.
Opera 22. London, Engraved, printed & sold by E. Riley, no date. Folio. Engr. title,+ 2-10 pp. with engr.
music; engr. title,+ 2-10 pp. with
engr. music; engr. title,+ 2-9 pp.
with engr. music. Bound together
with:
BOCCHERINI, L. Six trios pour
2. violons et violoncelle par L.
Boccherini. Oeuvre 44. Livre [1-2].
Paris, ches Imbauld [=pasted label], no dtae. Folio. Engr. title,+ (2, blanks),+ 2-13;
engr. title,+ (2, blanks),+ 2-15 pp. with engr. music; engr. title,+ 2-13 pp. with engr.
music; engr. title,+ 2-13 pp. with engr. music; engr. title,+ 2-13 pp. with engr. music;
engr. title,+ 2-13 pp. with engr. music. Spotting and foxing, dampstain. Bound together with:
PLEIJEL, Ignace. Three trios for two violins and a violoncello. Composed by
Ignace Pleyel. Op. 16. Book [2], London, Printed by Wm Napier, no date. Folio.
Engr. title,+ (2, blanks),+ 14-29 pp. with engr. music; engr. title,+ 12-26 pp. with
engr. music; engr. title,+ (2, blanks),+ 10-20 pp. with engr. music. Last page in violino primo with tear and loss of music. Worn contemporary half calf, gilt spines,
marbled paper boards, the front boards with red gilt morocco labels (T. Miller,
Binder, High Street, Lynn). Four volumes. Owner’s stamp by Charles Brady and
his signature dated 1828, and library stamp of Gabr. Hedman.
40000:Collection of 13 quartets and trios, of which 10 are printed in London, all in the period 1800-20, with the different parts bound in separate volumes; one volume for violino primo, one for secondo, one for viola and one for cello.
The first Mozart with Quartetts I-III and the second with IV-VI. The three quartets
by Pleijel dedicated to King of Prussia is only book 2, with nr. 4-6

20 OGIER, Charles || HALLBERG, Sigurd (utg.) Från Sveriges storhetstid. Franske
legationssekreteraren Charles Ogiers dagbok
under ambassaden i Sverige 1634-1635. Från
latinet med inledning och noter. Stockholm,
P. A. Norstedt & söners förlag, 1914. 8:o. 141 s.
Ljusbrunt hfrbd, rikt guldornerad rygg med
upphöjda bind och svart titeletikett, marmorerade pärmpapper och snitt, främre omslaget
medbundet (G. Hedberg).
800:Fint exemplar. Urval ur Charles Ogiers (15951654) minnen från resan till Sverige, Danmark
och Polen som legationssekreterare i Claude
de Mesmes’, greve d’Avaux, ambassad till de
nordiska länderna. Hans resebeskrivning,
”Ephemerides, sive iter Danicum, Svecicum,
Polonicum”, utgavs postumt av hans bror 1656.
I denna översättning återfinns endast den svenska delen.

21 PERINGSKIÖLD, Johan. Ättartal för Swea och Götha konunga hus, efter trowärdiga historier och dokumenter i underdånighet upräknadt af cancellie-rådet
Joh. Peringskiöld. Stockholm, Joh. L. Hoorn, 1725. Folio. (4),+ 92, 95-98, 97-140,+
(74) s.+ dubbelsidig träsnittsplansch,+ 16 grav. planscher, varav 9 utvikbara. Rikt
illustrerad med träsnitt (runstenar och vapen) och nio inklistrade gravyrer (mynt
och medaljer) i texten. Enstaka fläckar, och en äldre papperslagning på blad Ggg1,
med liten bokstavsförlust. Ljusbrunt lackat hfrbd från cirka 1900, rikt guldornerad
rygg med upphöjda bind och röd titeletikett, alrotsmarmorerade pärmpapper och
pergamentskodda hörn, röda snitt. Med Emanuel Cederströms exlibris. 11000:Warmholtz 6510. Hesse 1455. Utgiven av
sonen Johan Fredric Peringskiöld, efter faderns död. Fint och komplett exemplar av
ett av de ståtligare äldre svenska historiska
verken, dock ej ett av de mer tillförlitliga
(vilket redan Warmholtz framhåller).
Innehåller genealogiska tabeller utvisande
svenska kungahusets härkomst från Noas
son Japhet, motsvarande Lyschanders ”Synopsis historiam danicarum” från 1622,
som visar danska kungahusets anor från
Adam och Eva. Flera av planscherna är
av Truls Arvidson och Elias Brenner, och

somliga återfinns även i Peringskiölds
”Monumenta Uplandica” och ”Monumenta Ullerakerensia”. Johan Peringskiöld d.ä. (1654-1720), född Peringer,
efterträdde Hadorph som sekreterare
i Antikvitetsarkivet, och jobbade bl.a.
flitigt med texteditioner av isländska
sagor. Friherre Emanuel Thure Cederström (1848-1920) på Krusenbergs
herrgård i Uppland var föreståndare
för konungens konstsamlingar 1882-86
och disponent för och slutligen ägare av
Krusenberg, bror till konstnären Gustaf
Cederström. Han var medlem av Svenska fornminnesföreningen och Upplands
fornminnesförening och hopbragte en
omfattande samling dokument av skilda
slag rörande ätterna Cederström och
därmed befryndade släkter, den s. k.
Krusenbergssamlingen, som kort före
hans död överlämnades till Uppsala
universitetsbibliotek. Hans exlibris är
graverat i stål och utfört av J. Adolf
Lindbergh 1886.

22 ROUET, Philippe. Approaches to the Study of Attic Vases. Beazley and Pottier.
Oxford, University Press, 2001. 8vo. xii,+ (2),+ 167 pp.+ plates. Publ. boards with
dusterapper. (Oxford Monographs on Classical Archaeology.)
400:On the knowledge of Greek vases from early 19th-century to Beazley and Pottier.

23 SPOLE, Anders [Andreas] (pres.) || CASTOVIUS, Eric (resp.) Brevis introitus ad
immutabilitatem naturae. Diss. (Uppsala), Henricus Keyser, (1688.) 8:o. (4),+ 38 s.
Enstaka småfläckar. Tagen ur band med rester av marmorerad ryggremsa. 2000:Lidén 22. Annerstedt, Uppsala universitets
historia II, s. 284f. Pro gradu avhandling av
den radikale Eric Castovius (1655-1703) från
Småland. Han var egentligen elev till cartesianen Johan Bilberg och hade för denne 1685
försvarat sin första avhandling. Året därpå
råkade dock Bilberg i blåsväder då teologerna
gick till angrepp mot de cartesianska ideerna.
Två år efter denna pro gradu avhandling under
Spole, som också förespråkade cartesianska
ideer, återkom Eric Castovius 1790 och väckte
upppmärksamhet med avhandlingen ”De statu
naturali et adventitio” under eget presidium.
Men den stora urladdningen kom 1691, då Castovius förorsakade stort rabalder genom att vid
ventileringen av Spaaks gradualeavhandling
”De origine imperii civilis” gå till angrepp mot
det teokratiska enväldets fundament genom att
hävda att all värdslig makt vilade på ett fördrag mellan parterna. Castovius nedtystades, hans avhandling från 1790 drogs in och alla exemplar skulle konfiskeras. Först
efter Karl XI:s död kunde han få fart igen på sin akademiska karriär. (Se Lindroth,
Stormaktstiden 369f.)

24 SWAHN, Jan-Öjvind.
Olaus Magnus bilder.
Utsnitt ur Olaus Magnus
historia om de nordiska
folken muntert kommenterade av Jan-Öjvind
Swahn. Lund, Historiska
Media, 2005. Tvär 8:o.
192 s. Rikt illustrerad.
Förlagsband med skuddsomslag.
200:-

25 Tessin. LEIJONHUFVUD, Sigrid. Carl
Gustaf Tessin och hans Åkerökrets.
(1-2.) Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1931-33. 8:o. 216 s.+ planscher; (2),+
281 s.+ planscher. Halvpergamentband,
ryggarna med röda titeletiketter med
förgyllda meanderslingor, marmorerade
pärmpapper och med omslagen medbundna. Två volymer.
900:Bygger till stor del på den s.k. Åkerödagboken av Tessin. Del 1: I krigstid. Del 2: I
aftonsvalkan.

26 WEIBULL, Lauritz. Erik den Helige. Særtryk af Aarbøger fra Noridks
oldkyndighed of historia 1917 Köpenhamn, H. H. Thieles boktrykkeri, 1917.
8:o. (2),+ 99-130 s. Enstaka marginalmarkeringar med blyerts. Häftad med
något trasigt omslag. Dedikation till
Henrik Schück ”...med tillgivenhet från
förf.”
350:-

27 ÅKERBLOM, Fredrik. Pommerska bref.
Anteckningar från en resa i f.d. svenska Pommern. Stockholm, F. & G. Beijers bokförlag,
1892. 8:o. 140 s. Illustrerad. Senare hfrbd, rikt
guldornerad rygg, marmorerade pärmpapper,
övre guldsnitt och med omslaget medbundet
(Bonniers bokbinderi). Dedikation till docent
Kjellén samt med Axel Brusewitz namnteckning.
950:Fredrik Åkerblom (1839-1901) var journalist
och tidningsutgivare, samt en period riksdagsledamot av andra kammaren. Mottagaren är
sannolikt statsvetaren och politikern Rudolf
Kjellén. Axel Brusewitz efterträdde Kjellén som
professor skytteanus i Uppsala.

