
1 (ADLERSPARRE, Georg.) Handlingar rörande Sveriges äldre, nyare och nyaste 
historia, samt historiska personer. Utgifna af ett sällskap. 1-9. Stockholm, L. J. 
Hjerta, 1830-33. 8:o. XXXIII,+ (blank),+ 169,+ (1); (4),+ XXX,+ 236,+ (1); XXXIII,+ 
(blank),+ 204,+ (1); (4),+ LXL,+ 3-146,+ (2); (5),+ (blank),+ LV,+ (blank),+ 134; (4),+ 
LXXX,+ 163; (4),+ CLCIX,+ (blank),+ 84,+ (2),+ 85-222; (4),+ LXVI,+ 124; (6),+ 
XXI,+ (blank),+ 352 s. Något lagerfläckig, framförallt första två delarna, samt en-
staka fläckar. Samtida hfrbd, guldornerade ryggar och röda marmorerade pärm-
papper, blå stänksnitt. Fem volymer. 5000:-

Setterwall 195. Åhlén 18:115. Komplett svit av Georg Adlersparres stora aktpublika-
tion som innehåller mycket rörande revolutionen 1809 och även Adlersparres egen 
berättelse om revolutionens utbrott i Värmland, liksom brevväxling mellan honom 
och G. M. Armfelt. Revolutionshjälten 
Georg Adlersparres publicerande av 
dessa ”Handlingar” väckte från början 
stort uppseende. Känsligt var framfö-
rallt alla brev och uttalanden rörande 
1809 års händelser, och hans angrepp 
på nyligen avlidna eller ännu levande 
personer. Adlersparre blev också kraftigt 
angripen från flera håll, framförallt av 
G. A. Montgomery, och även ett rätts-
ligt åtal väcktes. Det sistnämnda blev 
ett massmedialt sensationsevenemang, 
där den då sjuttioårige excellensen Ad-
lersparre personligen uppträdde, och 
vann. Styckena med romersk paginering 
innehåller brev och handlingar rörande 
1600-talet, Kristina och Karl X Gustav.
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2 AGRELL, Sigurd. Studier i senantik bokstavs-
mystik. Särtryck ur Eranos vol. XXVI. Göte-
borg, 1928. 8:o. 51 s. Häftad, något nött omslag. 
Dedikation till Birger Nerman på främre om-
slag. 250:-

Innehåller rubrikerna ”Egyptisk ordmagi i hel-
lenistisk tid” och ”Det sjuhövdade apokalytiska 
vilddjurets namngåta”.

3 ALM, Henrik. Murmästare-ämbetet i Stockholm. Stockholm, Hasse W. Tullberg, 
1935. Stor 8:o. XVI,+ 260 s.+ 108 s. med illustrationer, delvis i färg,+ löst bilagt rät-
telseblad. Ljusbrunt helt skinnband, lätt guld-
ornerad rygg med upphöjda bind, pärmarna 
med förgyllda ramlinjer och förgyllt emblem 
på frampärmen, inre bordure, helt guldsnitt 
och med främre omslaget medbundet (sign. P. 
A. Norstedt och söners bokbinderi). Ur Gösta 
Sellings och ur Arkitekturmuseets bibliotek, 
med det senares exlibris och utgallringsnotis i 
blyerts. 1800:-

Tryckt i en upplaga omfattande 400 numrerade 
exemplar, varav detta är nummer 35 och över-
lämnat av Murmästare-ämbetet till Gösta Sel-
ling. Planscherna är tryckta av A. Börtzell tryckeriaktiebolag.

4 BERWALD, Franz. Swensk folksång af Herman 
Sätherberg, musik af Franz Berwald. Stockholm, Abr. 
Hirsch, (1844). 8:o. 3 litogr. s. Lagerfläckar. (Plåtnum-
mer 203). Titelbladet något solkigt, reva i ryggen.
 2500:-

Lomnäs s. 712. Första upplagan av Franz Berwalds 
tonsättning av Sätherbergs dikt, ”Svenska folk i sam-
drägt sjung! Hell vår frihet och vår kung!...”. Sången 
uppfördes första gången 9 juli 1844 och är en av de få 
tonsättningar av Berwald som trycktes under hans 



livstid. Oscar I kröntes senare samma år. Den utgiven i ”Monumenta Musicae 
Svecicae. Franz Berwald, Sämtliche Werke. Band 22.2”. Franz Berwald (1796-1868) 
och den i samtiden mer framgångsrike Herman Sähterberg samarbetade även året 
därpå med operan ”Modehandlerskan”. De arbetade dessutom båda två inom orto-
pedin.

5 CARLSON, Gustaf Wilhelm. Anteckningar rörande 
svenska kyrkan i London af G. W. Carlsson. Stock-
holm, P. A. Norstedt & söner, 1852. 8:o. Litogr. front,+ 
(4),+ 320 s. Svart samtida kbd, guldornerad rygg och 
blindpressade pärmar, marmorerade snitt. Med S. 
Willerdings namnteckning och med Hilding Pleijels 
exlibris. 1800:-

Ågren 231. Setterwall 6816. Frontispisen med bild av 
Svenska kyrkan. Ovanlig historik över den svenska för-
samlingen i London med anor till 1710. Innehåller en 
förteckning över alla svenska pastorer i London liksom 
en över alla framträdande svenskar som varit medlem-
mar i församlingen, såsom Jonas Alströmer, Daniel 
Solander, Emanuel Swedenborg m.fl. Gustaf Wilhelm 
Carlson (1811-79) var själv pastor i församlingen.

6 CURMAN, Carl. Om bad och badning. Anvisningar och råd med särskildt af-
seende på Stockholms Badhus-Aktiebolags varmbadsanstalter Sturegatan 4 och 
Malmtorgsgatan 3. Säljes till förmån för badbe-
tjeningens pensionsfond. Stockholm, O. L. Svan-
bäcks boktryckeri-aktiebolag, 1891. 8:o. 33 s.+ 2 
planscher. Häftad, med tryckt omslag. 600:-

Med bilder på de båda badhusen. Stockholms 
Badhus-Aktiebolag grundades 1867 av badläkaren 
professor Carl Curman, ortopeden Gustav Zander 
m.fl. Drivande var Carl Curman som verkade som 
verkställande direktör. 1869 invigdes Stora badhu-
set på Malmtorgsgatan 3. Det revs dock 1917 och 
ersattes 1920 av Ernst Stenhammar också mycket 
vackra strama klassicistiska hus för Nordiska 
Handelsbankens avdelningskontor. Sturebadet som 
invigdes 1885 finns dock fortfarande kvar.



7 Forsskål. KLAUSEWITZ, Wolfgang & NIELSEN, 
Jørgen G. On Forsskål’s Collection of Fishes in the 
zoological Museum of Copenhagen. Köpenhamn, 
E. Munksgaard, 1965. 8:o. 29,+ (2) pp.+ 38 planscher 
med fotografier. Häftad och oskuren, med tryckt 
omslag. (Spolia Zoologica Musei Hauniensis XXII. 
Skrifter udgivet af Universitetets Zoologiske Mu-
seum XXII.) 750:-

Av fiskar fångade och preserverade av Peter Forsskål 
i Egypten och Röda Havet under resan till Lyckliga 
Arabien 1761-67 finns fortfarande 76 exemplar kvar i 
Köpenhamn universitets zoologiska museum. Fors-
skål dog som bekant i Jemen 1763 men den överlevan-
de expeditionsmedlemmen Carsten Niebuhr lyckades 
skicka iväg hans samlingar som efter en lång resa anlände till Köpenhamn 1766.

8 Fortepiano-stämmaren eller undervisning för 
dem som vilja lära stämma forte piano. Jemte an-
visning på en genväg till besparing af tid, stämma 
temperaturen på tresträngiga flyglar. Stockholm, 
Johan Hörberg, 1828. 8:o. Grav. titel,+ 8 s. Hårt 
skuren, titelbladet med veck. Tagen ur band, med 
spår av blå ryggremsa. Med namnteckning på ti-
telbladet och markeringen ”I.” 3000:-

Davidsson 5296. Allt som utkom. Mycket ovanlig 
handbok i pianostämmande, den första svenska. 

9 [Fredrikson.] Gustaf Fredriksons minnesalbum. Faksimilupplaga. + Bilaga. 
Stockholm, Stiftelsen Höstsol, 1963. Tvär 8:o. Ca. 150 s; (2),+ 10 s. Förlagets sam-
metsband med rikt guldornerade pärmar och helt guldsnitt, samt bilagan klam-
merhäftad. I kassett. 600:-

Gustaf Fredrikson (1832-1921) var skåde-
spelare och en period chef för Drama-
ten. ”Albumet kan i sin helhet betecknas 
som ett ytterst värdefullt och i hög grad 
tidstypiskt minnesmärke från det se-
nare 1800-talets rikt facetterade svenska 
kulturliv” (Oscar Wieselgren i bilagans 



inledning). Sista bidraget i minnesalbeumetn är skrivet av August Strindberg. Faksi-
milupplagan såldes till förmån för Stiftelsen Höstsol, Gustaf Fredriksons ålderdoms-
hem. 

10 HAMMAR, Hugo. Chapmans inflytande på fartyg-
skonstruktionens utveckling. Föredrag hållet den 
9 september 1921 vid firandet av 200-års minnet av 
skeppsbyggaren och varvsamiralen F. H. af Chapmans 
födelse i Göteborg; till trycket befordrat av Göteborgs 
sjöfartygsmuseum. Göteborg, Oscar Isacson, 1921. 4:o. 
41,+ (1) s.+ 17 planscher, varav 16 stora utvikbara. Texten 
tryckt på tjockt papper. Häftad och oskuren med rå-
kanter, med tryckt omslag, hopbundet med silkesgarn. 
Dedikation till ”ordförande i Kgl. örlogsmannasällska-
pet amiral Sparre” 1924. 900:-

Tryckt i 250 numrerade exemplar, varav detta är nummer 57. Mottagare av exempla-
ret var amiral Ulf Carl Knutsson Sparre (1866-1928).

11 HENCKEL, Balthasar. Epistolæ carcerales: 
defensum belli Germanici patrocinum, judi-
cis coloniensis ignobilem sensum, tandemque 
subveniens ex Suecia auxilium, nondum audito 
experientiæ documento, per varios carcerem 
cuniculos ostendentes. Stockholm, Heinrici 
Käysers, 1640. 8:o. (2),+ 116, 116-153, 153-297 s. 
Genomgående med bruna små fläckar. Titel-
bladet med pappersskada nedtill, eventuellt 
bortrivet. Något nött samtida pergamentband, 
ryggen med markerade band med guldstjärnor 
i fälten och titeln skriven med bläck, pärmarna 
med guldram, en förgylld lagerkrans i mitten 
med en fontän(?) inuti, liknande fontäner i hör-
nen, helt guldsnitt. Med ägaranteckning ”Col-
legii Paris. societatis Jesu” på titelbladet, liksom 
ett senare ditskrivet 1632 med bläck. 12000:-

Collijn sp. 374. Warmholtz 4104. Balthasar 
Henckel föddes i Jüterbog i Sachsen och blev juris professor i Wittenberg. Han till-
hörde Gustav II Adolfs råd under det tyska fälttåget och blev svenskt regeringsråd i 
Mainz 1631. Han tillfångatogs dock och blev satt i hårt fängelse av jesuiterna. Denna 



bok innehåller brev från Henckel till bl.a. svenskarna Johan Skytte, Adler Salvius, 
Gabriel Oxenstierna och Axel Oxenstierna. Warmholtz finner inte hans brev intres-
santa, men boken sällsynt.

Jesuitkollegiet de Clermont i Paris upplöstes 1763 och dess böcker såldes 1764.

12 LINNÉ, Carl von. Genera plantarum eorumque characteres naturales secundum 
numerum, figuram, situm, et proportionem omnium fructificationis partium. 
Editio quinta ab auctore reformata et aucta. 
Stockholm, Laurentii Salvii, 1754. 8vo. (4),+ 
XXXII,+ 500,+ (22) pp. Spotting and some 
damp stain, an ink spot on p. 196. Renovated 
contemporary full calf, gilt spine with raised 
bands and red label, new end papers. An old 
library stamp and owner’s signature of Gustaf 
Ahlgren on title page. From the libraries of N. 
A. Hemner and Nils Fries with resp. book pla-
tes. 7500:-

Soulsby 301. Hulth p. 24. Stafleu 735. The fifth 
edition is from the point of view of nomencla-
ture the most important edition of the Genera 
plantarum. It contain 1105 genera. The last page 
contains a supplement to Species plantarum 
(1753). The first edition of Genera plantarum was 
published in 1737.

13 LOCCENIUS, Johannes. Antiquitatum Sveo-Gothicarum, 
cum huius ævi moribus, institutis ac ritibus indigenis pro 
re nata comparatarum libris tres. Stockholm, Henrici Kei-
ser, (1647). 12:o. Grav. extra titel,+ (15),+ (blank),+ 372,+ (4) s. 
Sid. 191-214 med hoppande paginering. Samtida pergament-
band, något solkig rygg med handtextad bläcktitel delvis 
sprucken i bakre fals och liten skada nedtill. Det graverade 
titelbladet med litet bortrivet nedre hörn. Bakre försättsbla-
den med handskriven innehållsförteckning. Äldre namn-
teckningar på titelbladet av Carl Wollrath, 1720, Pehr Thy-
selius och Ekerman, med Gudmar Hogners namnteckning 
på försättsbladet, daterad 1917, samt med Bo G:son Hogners 
upp- och nedvända exlibrisstämpel. Främre pärmens in-
sida med äldre namnteckningar bortraderade. 7500:-



Collijn sp. 527. Warmholtz 1416. Hesse 1261. Den 
rätt sällsynta första upplagan av Loccenius svenska 
kulturhistoria med det än mer sällsynta graverade 
titelbladet som oftast saknas. Den utkom i separat 
ny upplaga 1670 samt som bihang till första (1654) 
och tredje (1676) upplagorna av Loccenius svenska 
historia. Ett av de första försöken att använda det 
äldre svenska lagmaterialet som källa till medelti-
dens materiella och andliga kultur, och innehåller 
bl.a. den första sammanhängande skildringen av 
den svenska mynthistorien. Den är ansedd som ett 
av Loccenius främsta arbeten. Pehr Thyselius (1769-
1838) var biskop i Strängnäs

14 [Malmqvistska Barnuppfostrings-anstalten.] Berättelse angående Malmqvistska 
Barnuppfostrings-anstalten i Stockholm för år 1874. 
Stockholm, A. L. Normans boktrycker-aktiebolag, 
1875. 8:o. 36 s. Helsides trägravyr. Häftad, med tryckt 
omslag. 450:-

Uppfostringsanstalten grundades 1852 på Torkel Knuts-
sonsgatan 22 av klockaren vid hovförsamlingen Jonas 
Petter Malmqvist (1806–89) och hans hustru, Johanna 
Malmqvist. Den flyttade sedan till Stora Skinnarviksga-
tan 22, och så småningom till Rökinda barnhem i Sö-
dertörns villastad. Den hade till syfte ”att lämna fattiga 
och värnlösa flickebarn kristlig undervisning och vård 
samt den uppfostran i övrigt, som är ägnad att bilda 
dem till nyttiga medlemmar af samhället”. År 1874, kan man läsa här, donerades 
600 kronor av Jenny Goldschmidt (Lind) till verksamheten.

15 NORDBLOM, Johan Erik Sång-schola, eller lärobok i sång för lägre och högre 
undervisningsverk; af J. E. Nordblom. 1-3 cursen + bihang 1-2. Stockholm, Zacha-
rias Haeggström/ J. A. Riis, 1840-60. 8:o resp. tvär 4:o. X,+ 51,+ (1); 40 s.+ utvikbar 
litogr. tabell; (2),+ 25,+ (1) s.+ litogr. plansch,+ 28 s. litogr. musik,+ 23 s. litogr. mu-
sik. Bihang: (8),+ 54,+ (12) s. Lagerfläckiga. Nötta, nära samtida uniforma hfrbd, 
blindpressade ryggar och med blåa, orange resp. röda pärmpapper, ett häftesom-
slag medbundet. Tre volymer. Namnteckning av Gust. Wahlberg i samtliga delar, 
daterade i Bjuv 1871. 4000:-



Komplett uppsättning av Johan Erik Nordbloms sångskola, vilket är sällsynt även 
i som här blandade upplagor. Första och andra kursen är i andra upplagan 1848, 
medan den tredje är i första (och enda upplagan) 1840. Bihanget till del ett på (8) si-
dor är likaledes i andra upplagan, och tryckt av Riis 1860. Bihanget till del två, 54 si-
dor, är tryckt 1837 och hör till andra delens första upplaga medan det sista bihanget 
på (12) sidor är tryckt 1843 och kallas ”Bihang N:o 2” och hör till både första och an-
dra kursen. Tonsättaren Johan Erik Nordblom (1788-1848) var elev till Haeffner, och 
efterträdde även denne som musikdirektör vid Uppsala universitet, men var även 
lärare i elementar- och kyrkosång vid Kungliga Musikaliska Akademien 1824–1833. 
Som kompositör skrev han huvudsakligen solossånger, bl.a. till texter av Geijer, men 
även för manskör. Första upplagan av hans sångskola utkom mellan 1836 och 1840. 
Han utgav även en ”Praktisk pianoforte-skola” 1852 liksom ett antal sångövningar.

16 NORLIND, Tobias. Musikhistoriska museet i Stock-
holm. I. Instrumentalsamlingen. Stockholm, Wahlström 
& Widstrand, 1920. 8:o. 22 s. Illustrerad. Klammerhäf-
tad. (Svenska Samfundet för Musikforskning.) 350:-

Separatutgåva av allt som utkom av denna genomgång 
av samlingarna. Publicerades även samma år i andra 
årgången av ”Svenskt tidskrift för musikforskning”. Bland 
illustrationerna finns en på generalkonsul Carl Claudius 
vid ett klaver och en på sekreteraren Johannes Svanberg 
bland harporna.



17 Norlind. MOBERG, Carl Allan. Tobias Norlind 
och svensk musikhistorisk forskning. I: Tobias 
Norlind 50 år. Den 6. maj 1929. Stockholm, Mar-
cus Boktr., 1929. 8:o. 24 s. Med helsidesporträtt. 
Marmorerat pappband, med omslaget medbun-
det (Gust Hedberg). 450:-

Hyllning till Tobias Norlind på femtioårsdagen av 
styrelsen för Svenska samfundet för musikforsk-
ning, Gösta Settergren, C. F. Hennerberg, Einar 
Sundström, Gunnar Jeanson, Patrik Vretblad.

18 OXENSTIERNA, Johan. Johan Oxenstiernas tankar i urval översatta och utgivna 
av F. U. Wrangel. Stockholm, P. A. Norstedt & söners förlag, 1919. 8:o. (6),+ 282 s. 
Titel tryckt i rött och svart. Helt skinnband, rikt guldornerad rygg med upphöjda 
bind och röd titeletikett, pärmarna med dubla guldlinjer och strålar i hörnen, det 
främre med ett förgyll ”K” i mittfältet, 
inre förgylld bordure och helt guldsnitt, 
omslaget medbundet (P. A. Norstedt & 
söners bokbinderi). I vadderad skinn-
skodd pappkassett. Tillskrift på försätts-
bladet till Akke Kumlien från Norstedt 
och söners bokbinderi genom Viktor 
Åström. 2000:-

Upplaga tryckt i 150 numrerade exemplar, 
denna dock onumrerad. Mycket fint exem-
plar. Gåvan till Akke Kumlien är som ett 
tack för dennes medverkan i en utställning 
i Göteborg 1923. Översättning ur ”Pen-
sées sur divers sujets de morale”, med en 
inledning av Wrangel som innehåller en 
kort levnadsteckning över den äventyrlige 
författaren Johan Oxenstierna (1666-1733) 
samt en bibliografiska genomgång av upp-
lagorna av ”Pensées”.



19 PISCATOR, Anders Johan Conrad. Histo-
risk öfversigt af musiken i Sverige under 
Gustaf III. Ak. avh. Uppsala, Edquist & K., 
1860. 8:o. 27 s. Häftad, med pappersomslag.
 600:-

Tidig svensk avhandling i musikhistoria av 
Conrad Piscator (1833-1903), läroverksadjunkt 
i Vänersborg.

20 POST, Lennart von. Utsikten från Katari-
nahissen i Stockholm. Stockholm, Central-
tryckeriet, 1938. 8:o. 8 s. Illustrerad. Klam-
merhäftad med illustrerat omslag. (Svenska 
turistföreningens små häften. Stockholm:1.)
 250:-

Fin utsikt över den då ganska nyinvigda slus-
skarusellen.

21 RANGSTRÖM, Ture. En liten Stockholms 
musique af Ture Rangström. Komponerad till Stadshusets invigning den 23 juni 
1923 och Sigfrid Siwerts festspel Taklagsölet. Stockholm, Nordiska musikförlaget/ 
Bröderna Lagerström, (1923). 4:o. 22 s. Häftad, med tryckt omslag, det främre med 
lätta veck och små revor. 800:-

Upplaga tryckt i 100 numrerade och av tonsättaren egenhändigt signerade exemplar. 
Detta exemplar är onumrerat men med Ture Rangströms namnteckning! Med tryckt 
dedikation till Ragnar Östberg. Innehåller ”Skråmarschen”, ”Grundläggarens visa”, 
”Timmermannens visa” m.m.



22 (SOTERUS, Henricus utg.) Svecia, sive de Suecorum 
regis dominiis et opibus. Commentarius politicus. 
Leiden, ex officina Elzeviriana, 1631. 24:o. Grav. titel-
blad,+ (6),+ 319 s. Samtida pergamentband, ryggen 
något smutsig och med titeln skriven med bläck. Övre 
delen av försättsbladet med bortklippt namnteck-
ning. Med exlibris ”Ex bibliotheca L. B. de Thurn et 
Gestelenburg, cognominatorum Zur-Lauben” och 
bläckanteckningen ” 96”, och på försättsbladet bläck-
anteckningen ”Ex dono Lucernae 1842 Rud: Wallin// 
P. Wendelstorf”. 4000:-

Collijn sp. 900. Willems 359. Berghman 1803. Första 
upplagan av Elzevirs Sverigebeskrivning. En andra 
upplaga utkom 1633 och en tysk översättning 1632. Det 
graverade titelbladet med Gustav II Adolfs porträtt i 
en medaljong och med tryckt dedikation till Sten Bielke 
och Carl Horn. Det första kapitlet “Geographica et po-
litica descriptio” (s. 1-72) är skrivet av Anders Bure (Bu-
raeus). Boken innehåller för övrigt kapitel om svensk-
arnas duglighet och seder, om styrelseskicket i Sverige, 
om kungens beskattning, om Sveriges styrka till lands 
och sjöss, om den kungliga familjen, med en förteck-
ning över alla svenska regenter, om sverige religion, 
trosförändringen och en lista över ärkebiskoparna.

Boken har tillhört någon ut den betydande ätten Zur-
lauben från Kantonen Zug i Schweiz.

23 (STENBOCK, Magnus.) Carl XII:s fältmarsch. 
Ord och musik. Stockholm, P. A. Norstedt & sö-
ner, 1837. 8:o. (4) s. Sidan 2-3 med tryckt musik. 
Svag fuktrand. Senare marmorerat pappband 
med titeletikett på frampärmen. Ur Hilding Plei-
jels bibliotek, med hans exlibris. 1500:-

Sannolikt första separata utgåvan av dikten ”Carl 
XII:s fältmarsch”, med inledningsraden ”Marsch, 
bussar! gån på uti Herrans namn,..”. Den har av 
tradition tillskrivits Magnus Stenbock, den kallas 
även ”Stenbockens marsch”, och ansågs länge ha 



sjungits av karolinerna före ett slag (fast givetvis först efter psalmen ”Vår Gud är oss 
en väldig borg”). Texten publicerades i ”Allmänna journalen” 1818, och med musik i 
bearbetning i stämmor av E. J. Arrhén von Kapfelman blev den 1837 medtagen i A. J. 
Arvidssons ”Svenska fornsånger” (del II, nummer 162). Musiken ska enligt Arvidsson 
följa en muntlig tradition tilbaka till Olof Hjelm i Östergötland, född år 1698.

24 TIRÉN, Karl. Är musikkritiken tabu? En vidräkning 
med P. B. av Karl Tirén. Bollnäs, Bollnästidningens 
boktryckeri, 1926. 8:o. 12 s. inklusive omslag. Klam-
merhäftad. Med ”Korrektur” skrivet med bläck på 
titelsidan. 400:-

Utgivning av en offentlig brevväxling mellan Peterson-
Berger och Karl Tirén. Korrekturändringar finns i 
Tiréns slutbrev, bl.a. har ordet ”orubbligt” strukits i 
avslutningens ”... din sedan 37 år orubbligt tillgivne 
vän Karl Tirén”. Amatörmusikern och konstnären Karl 
Tiren gjorde sin kanske viktigaste insats med dokumentationen och inspelandet av 
jojk. Han och Peterson-Berger var ända sedan 1889 goda vänner, men den 27 juli 
1926 upplyser denna skrift uppsade P.B. bekantskapen med Tiren.

25 TROIL, Samuel Gustaf von. Minnen från en sjuttiotreårig lefnad tecknade af 
Samuel Gustaf von Troil. (Tryckt som manus-
kript). Lund, Fr. Berlings boktryckeri, 1877. 
8:o. (4),+ IV,+ 286,+ 156,+ (3) s. Samtida ljust 
hfrbd, guldornerad rygg med lätt markerade 
bind, marmorerade pärmpapper och perga-
menthörn. Dedikation till brukspatronen 
greve C. F. von Hermansson på försättsbladet, 
och med Israel Holmgrens namnteckning, 
daterad 1941. Med inklistrad äldre antikvari-
atspost på frampärmens insida. 1800:-

De sista 159 sidorna är bilagor. Första begrän-
sade upplagan av von Troils minnen, endast 
tryck i en liten upplaga för utdelning ”...mel-
lan vänner och bekanta”. De gavs sedan ut 
igen 1885 som andra delen av ”Minnen från 
Carl XIV:s, Oscar I:s och Carl CV:s dagar”, 
där första delen innehöll general C. F. Akrells 
minnen. Samuel Gustaf von Troil (1804-80) var arméofficer och ämbetsman. Han 



började sin bana som adjutant hos Karl XIV Johan men blev sedan huvudsakligen 
politiker. Han blev riksdagsman 1828 och allmänt bekant genom sitt motstånd mot 
det 1844 vilande representationsförslaget. Han spelade en framträdande roll i stats-
utskottet vid riksdagarna 1847-48 och 1850-51 och han var en aktiv förespråkare för 
järnvägarnas byggande. Efter 1866-års representationsreform, vilken han stödde, 
blev han ledamot av andra kammaren och ordförande i försvarsutskottet. Han var 
1851 till 1874 även landshövding i Malmöhus län.

26 WESSÉN, Elias. Tal vid Svenska Akademiens högtidsdag lördagen den 20 de-
cember 1952. (Särtryck ur Svenska Akademiens Handlingar, del 63. (Stockholm, 
1954.) 8:o. 7–27 s. Klammerhäftad i brunt pappersomslag. Påskrift i blått bläck samt 
vänlig dedikation till Hans Gillingstam. 150:-

Språkvetarprofessorn Elias Wessén håller tal om svenska språket med utgångspunkt 
hos Olaus Petri. En stor del av talet handlar om samtida (1940- och 50-talets) för-
ändringar skriftspråket. 

27 WITTROCK, Veit Brecher. Om planen för Bergielunds botaniska trädgård samt 
om trädgårdens tillstånd 1891. Med 5 taflor och i karta. Stockholm, Isaac Marcus’ 
boktr-aktiebolag, 1891. 8:o. 22 s.+ 5 planscher,+ stor utvikbar färglitogr. karta. Lätt 
lagerfläckig. Häftad, med något 
trasigt tryckt omslag. (Acta Horti 
Bergiani. Band 1. n:o 2.) Dedika-
ton till L. J. Wahlstedt. 750:-

Veit Brecher Wittrock (1839-1914) 
var professor i botanik i Uppsala 
och från 1879 till sin död förestån-
dare för Bergianska trädgården 
och den som 1885 genomförde flyt-
ten av Bergianska trädgården från 
Karlberg till den nuvarande plat-
sen vid Frescati. Den fina kartan 
över trädgården som är uppmätt 
och ritad av underlöjtnant C. J. O. 
Kjellström gäller i stor sett fortfa-
rande även om mycket tillkommit 
sedan 1891.


