
1 ALMHULT, Artur; HOLMBERG, Arne & SCHÜCK, Adolf. Academies in Swe-
den. Reprint from Baltic and Scandinavian Countries, vol. III., no. 2 (6), May 1937. 
Gdynia, Baltic Institute, (1937). 4to. 305–319 pp. Stapled in printed cover. Upper 
right corner on front cover slightly folded. 200:-

2 ARBMAN, Holger. Une route commerciale pendant les X et XI siècles. Offprint 
from Slavia Antiqua, vol. I. Poznan, University of Poznan, 1948. 8vo. (2),+ 435–438 
pp. Photoillustrated. Sewn as issued, with slightly worn printed wrapper. Dedica-
tion to Nils Ludvig Rasmusson. 250:-
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3 BERNANDT, G. B. Sowjetische Komponisten. 
Stalinpreisträger. Handbuch zusammengestellt 
von G. B. Bernandt. Deutsche Übersetzung: Prof 
Erwin Joh. Bach. DDR, Zentralvorstand der Ge-
sellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
- Sektion Musik, (ca 1953). 8vo. 176 pp. Sewn as 
issued, with somewhat worn blue wrapper. With 
stamp from ”Sällskapet för främjandet av kultu-
rella och ekonomiska förbindelser mellan Sverige 
och Sovjetunionen. Biblioteket”. 300:-

Preface by professor E. J. Bach. Presentation of 
120 Soviet Russian contemporary composers in 
alphabetical order, among them Sjostakovitch and 
Prokofiev.

4 BJÖRLING, Dolf. Dolf Björlings repertoar 
1915. Text till kända melodier. [=Omslagsti-
tel.] Stockholm, Eget förlag, 1915. 8:o. (12) s.+ 
porträtt. Klammerhäftad, med något solkigt 
tryckt omslag. 250:-

Humoristiska sånger som framförs av vis-
sångaren med luta Dolf Björling. Eventuellt 
släktskap med den mer berömda familjen 
Björling är oklart.



5 BOLIN, Sture. Fynden av romerska 
mynt i det fria Germanien. Studier i 
romersk och äldre germansk historia. 
Ak. avh. Lund, C. W. Lindströms, 1926. 
8:o. IV,+ 332,+ 215,+ (1) s.+ 2 utv. tabel-
ler. Brunt något senare hkbd med guld-
ornerad rygg och omslaget medbundet. 
Ur Jöran Sahlgrens bibliotek, med hans 
namnteckning på främre omslaget.
 750:-

Jöran Sahlgren (1884-1971) var lingvist 
och framförallt ortnamnsforskare, från 
1930 professor i Uppsala.

6 (BRAKEL, Gustav Anton.) Oden i Svithiod. Tragedi i fem akter. Stockholm, 
Henrik A. Nordström, 1826. 8:o. (2),+ XVI,+ (2),+ 92 s. Lätt lagerfläckig och med 
enstaka bläckplumpar, reva s. 51-52. Häftad med samtida gråpappersomslag. Med 
Henrik Klemmings namnteckning på främre omslaget daterat 1843. 800:-

Klemming s. 237. Premiären på 
Kungl. Stora Teatern var den 1 
december 1826 och den höll sig 
kvar på repertoaren till mars 
1830. Med musik av J. F. Berwald. 
Inleds med ett något virrigt före-
tal av Brakel om asarnas urspung 
och eddadiktningen. G. A. Brakel 
(1782-1853) kom, liksom sin mer 
kände bror militären Carl Adolf 
Brakel, från Finland. Den senare 
gav ut skildringar från finska 
kriget.

Ägaren till boken är sannolikt 
antikvariatsbokhandlaren Hen-
rik Klemming (1825-87) som grun-
dade Klemmings antikvariat, 
bror till Gustaf Klemming.



7 BUNO, Johannes. Defensio justa & necessaria, qvâ hæc tria præcipue capita: I 
Regnum Daniæ ab antiqvis temporibus fuit hereditarium: II Historia nihil re-
præsentat, qvod Christianus II rex daniæ commiserit in danos subditos suos tam 
grave, ut à rege suo deficeret nobilitas, eiq; 
obseqvium renunciaret: III Christiani II 
effiges cum fracto sceptro in majestatis 
regiæ probrum fuit expressa: Ab Olao Ro-
sencrantio barone impugnata, tuetur & jus 
illud firmissimis argumentis, gravissimisq. 
testimoniis uberius confirmat; reliqva verò 
duo capita copiosius explict & illustrat: 
objectaq, convicia & injrias à se amolitur. 
Olaum Rosencrantium veró apologiæ, 
scripti istius famosi, contumeliosi, iniqvi & 
injuriosi auctorem, falsi, doli, in regem per-
fidiæ, iniqvitatis, calliditatis. injuriarum, & 
inscitiæ convincit: juam veró integritatem 
& veritatis studium plané probat, & dilu-
cidè ostendit Johannes Buno. Lüneburg, 
Johannis Sternii, 1683. 4:o. (36),+ 161,+ (3),+ (blank), 161,+ (2) s. Lätta stänk på ti-
telbladet, papperslagning i övre marginal blad 2-3.Välbevarat något senare hfrbd, 
blindpressad rygg med upphöjda bind och beige titeletikett, röda snitt. Ur P. v. 
Möllers bibliotek på Skottorp med hans stämpel och exlibris. Diskret äldre namn-
teckning på titelbladet. 4500:-

VD17 3:305008W. Bibl. Danica II, sp. 374. Komplett och fint exemplar. Efter de två 
bladen ”Addenda & corrigenda”( arksignatur X1-2) är infört ”Adnectendam huic 
operi duxi sententiam ...” (arksigatur Y1-3) med pagineringen 161 och 2 opaginerade. 
Ett inlägg i polemiken om envälde i Danmark. Johannes Buno (1617-97) går här i 
svarsmål gentemot Oluf Rosenkrantz och hävdar att Danmark aldrig varit ett val-
kungadöme utan alltid haft ett ärftligt och att en absolutistisk kungamakt är bäst. 
Med lång inledande dedikation till kung Kristian V. Oluf Rosenkrantz (1623-85) för-
svarade i ett antal skrifter adelns rättigheter.



8 CUNZ, Reiner. Numismatik zwischen Haus-
historiographie und fürstlicher Sammellust. 
Dargestellt am Beispiel der Geschichte des ehe-
maligen königlichen Münzkabinetts zu Han-
nover und seiner Betreuer 1745–1945. Hamburg, 
Museum für Hamburgische Geschichte, Abt. 
Münzkabinett, 1996. 8vo. 395,+ (1) pp. Paper 
boards. (Numismatische Studien, Heft 11.) 400:-

This is a revised version of the author’s disserta-
tion from 1994.

9 DARWIN, Charles. Menniskans härledning och könsurvalet af Charles Darwin. 
Öfversättning från engelskan af Rudolf Sundström. 1-2. Stockholm, Albert Bon-
niers förlag, 1872. 8:o. Porträtt,+ (4),+ XV,+ (blank),+ 314,+ (2); (4),+ 294,+ (6) s. 
Illustrerad. Senare rött kbd, guldornerad rygg. 2500:-

Första svenska upplagan av Charles 
Darwins viktiga arbete "The Descent 
of Man, and Selection in Relation to 
Sex”, publicerad 1871. I denna bok 
visade Darwin ”med belägg från ett 
flertal källor att människor är djur, 
visade kontinuitet i fysiska och men-
tala attribut, och framlade sexuellt 
urval som förklaring till opraktiska 
drag hos djur såsom påfågelns fjä-
derdräkt samt människans utveck-
ling av kultur, skillnader mellan kön, 
och fysiska och kulturella rasmässiga 
kännetecken, samtidigt som han 
betonade att alla människor tillhör 
samma art”.



10 FÜRST, Carl M. En kongressresa och en dag i Vogeserna. Lund, E. Malmströms 
boktryckeri, 1896. Liten 8:o. 42 s. Tryckt 
på tjockt papper. Häftad, med tryckt om-
slag. Dedikation till fröken Elysabeth von 
Schwerin på det första blanka bladet. Fint 
exemplar. 350:-

Sannolikt tryckt i begränsad upplaga. Tidi-
gare publicerad som följetong i Sydsvenska 
Dagbladet. Den antropologiskt intresserade 
läkaren Carl M. Fürst (1854–1935) berättar 
här om sitt deltagande i anatomikongressen 
i Strasbourg 1894. Men då han ständigt är 
rädd för att trötta ut läsarna, och då fram-
förallt de kvinnliga, så lämnar han snabbt kongressen och beskriver istället Stras-
bourg och programmets avslutning, med en utflykt och fotvandring i Vogeserna.

11 GAYRE OF GAYRE AND NIGG, R. The 
Knightly Twilight. A Glimpse at the Chi-
valric and Nobiliary Underworld. Valetta, 
Lochore Enterprises Ltd., 1973. 8vo. 169,+ 
(3) pp. Sewn as issued. With Lars C. Stolt’s 
book plate. 350:-

An account of bogus knight orders and tit-
les.

12 GRENANDER, B. Kr. Om de folkrättsliga 
vilkoren för rätt att i krig betraktas och 
behandlas som soldat. Ak. avh. Stock-
holm, P. A. Norstedt & söner, 1877. 8:o. 
(2),+ 53,+ (blank),+ L s. Något lagerfläckig 
mot slutet. Senare blått kbd med ryggtiteln 
”Rätten”. 600:-

Med en folkrättsligt historisk genomgång 
från Grotius till Brysselkonferensen 1874.



13 HALLBERG, Mauritz. Minnespenningar öfver enskilda 
personer födda eller verksamma i Finland. 1-2. Helsingfors, 
1906-23. 8:o. (2),+ VIII,+ 154 s.+ rättelselapp; XI,+ (2),+ 64 
s. Senare vinröda hkbd, med omslagen medbundna. Två 
volymer. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i 
Finland LXXIV & CLXVIII.) 1600:-

Kompletta fast något bakvänt inbundna.

14 [Konungastyrelsen.] En nyttigh bok, om konnunga styrilse och höfdinga, for-
dom för någre hundrade åhr, af en förståndgh swensk man skrifvin, och nu nyliga 
framkommen, och utaf framlidhne sallige hoss Gudhi 
martyrenm höglofligh hos oss och uthi hele christenhe-
tenne i åminnelse. Den stormechtigeste högborne förste 
och herre h. Gustaf Adolf den andre och store, [...] först 
öfwerläsin, och efter H.K.M:ts nådige befalning, strax ord 
från ord tryckt blifvin, och sedan i medler tijdh medh 
torftige register förbettrad, och nu publicerat. (Uppsala, 
Eskil Mattsson), 1634. 4:o. (12),+ 87,+ (41) s. Titel tryckt 
inom ram. Enstaka äldre bläckunderstrykningar och 
marginalanteckningar. Titelbladet lätt lagat i innerkant. 
Marmorerat linneband, ryggen med brun skinnetikett (G. 
Hedberg). Ur Thore Virgins bibliotek, med hans namn-
teckning daterad 1928 och superexlibris på frampärmen, 
och ur Per S. Ridderstads, med hans namnteckning. 14000:-

Collijn 461f. Utgiven av Johannes Bureus med fina typografiska detaljer. ”Konnunga 
styrilse” är en medeltida furstespegel, dvs en uppfostringslära för en ung kung, och 
eventuellt författad för Magnus Eriksson ca 1330. Författaren är okänd och gissning-
ar har gjorts på både Brynolf Algotson och Philippus Ragvaldi, men troligen är det 
en bearbetning av den italienska teologen och författaren Colonnas ”De regimine 
principum”. Manuskriptet kom till Bureus via Johan Skytte men stammar sannolikt 
ursprungligen från Vadstena kloster. Manuskript är idag försvunnet och tidigare 
har dess äkthet ifrågasatts men i och med fyndet av det så kallade ”Vadstenafrag-
mentet” i Helsingfors senatsarkiv 1867 har dock verkets äkthet bestyrkts. I språkligt 
hänseende är denna rättsurkund av oskattbart värde och Henrik Schück har kallat 
Bureus utgåva för ”vår första egentliga textedition”. En ny upplaga trycktes 1650 och 
en ny edition utgavs av Schefferus år 1669. Exemplaret såldes på den första Thore 
Virgin-auktionen, där felaktigt kallad pappband (Libris 1975, nummer 176).



15 LAFFITTE, Jacques. Tankar om räntans nedsättning å statsskulden och om 
creditens tillstånd. Af J. Laffitte. Stockholm, tryckte 
hos J. Hörberg, 1828. 8:o. 135 s. Samtida marmorerat 
pappband. 1500:-

Med förord av den svenska översättaren Carl Da-
vid Skogman (1786-1856) dedicerat till Fred. Bog. von 
Schwerin. Översättning av det franska originalet ”Ré-
flexions sur la réduction de la rente et sur l'état du 
crédit”. Jacques Laffitte (1767-1844) var en förmögen 
fransk bankir och statsman, och åren 1814-20 chef för 
franska nationalbanken. Han var en av de liberala 
ledarna under Julirevolutionen 1830 och blev under 
kung Ludvig Filip konseljpresident men var för liberal 
för kungen och fick avgå redan 1831. Laffitte var mycket populär och då han genom 
en börskrasch förlorade hela sin förmögenhet och sitt fina hus i Paris ordnades en 
nationalsubskription så att han skulle kunna bo kvar.

16 (LAGERLÖÖF, Petrus & HERMELIN, Olof.) Texten till Suecia antiqua et hodi-
erna. Arken A-o. Paginerade 1-104, 125-132 [=omslagstitel]. (Stockholm, Wankijfs 
änka, 1698-1701.) Folio. 1-104, 125-132 s. Med ett fint utfört faksmil av det enda kän-
da korrekturet av titelbladet insatt. Med graverad vinjett och anfanger. Fint hfrbd, 
rikt guldornerad rygg med röd titeletikett, marmorerade pärmpapper och snitt, 
med det tryckta omslaget medbundet på slutet (G. Hedberg). Nötta och svaga fal-
sar. Ur Sten Westerbergs bibliotek på Beatelund. 9500:-



Collijn sp. 493f. Warmholtz 207. Klemming, En antecknares samlingar, s.165ff. Bring, 
Sveciaverket och dess text, Lychnos 1937, s. 1ff. Beatelundkatalog 2, nr. 334. Allt som 
utkom av texten till Erik Dahlberghs “Suecia antiqua et hodierna”. Rikshistorio-
grafen Petrus Lagerlööf (1648-1699) fick uppdraget att skriva texten och tryckningen 
därav påbörjades 1698. Vid Lagerlööfs död övertogs utgivningen av Olof Hermelin, 
som dock måste följa kungen i fält och arbetet avstannade 1701. Restupplagan av de 
tryckta arken blev liggande kvar i Riksarkivet och 1884 makulerades en del efter att 
ett några exemplar försetts med detta tryckta omslag och delats ut. Faksmilet av 
titelbladet är säkert också utfört vid denna tidpunkt, men det förekommer som regel 
inte i de kvarvarande oindbundna exemplaren.

17 MAGNUS, Johannes || LARSSON, Brita (Ed.) Johannes Magnus’ Latin Letters. 
A critical edition with introduction and com-
mentary. Diss. Lund, Lund University Press, 
1992. 8vo. 194 pp. Sewn as issued. (Studia Gra-
eca et Latina Lundensia 3.) 250:-

”The dissertation is a critical edition of the La-
tin letters of Johannes Magnus (148-1544). His 
letters deal mainly with his efforts to reintro-
duce Catholicism in Sweden. The recipients are 
several leading men in Europe at the time, e.g., 
the Popes Clement VII and Paul III, Cardinals 
and Bishops, King Sigismund I of Poland, Bis-
hop Johannes Dantiscus of Ermland.” 



18 MALMBORG, Gösta. Svensk vapen-
export under 1700-talet. (Särtryck 
ur: Svenska vapenhistoriska sällska-
pets årsskrift, 1927-1928.) (Stockholm, 
Svenska Vapenhistoriska Sällskapet, 
1928.) 8:o. 3-26 s. Klammerhäftad med 
brunt pappersomslag. Dedikation till 
direktör Åmell. 200:-

Ständigt aktuellt ämne. 

19 NORDBERG, Jöran A. Leben Carl des Zwölften Königs in Schweden mit 
Münzen und Küpfern. 1-3. Hamburg, 
Rudolph Beneke Schriften/ Johann Ge-
org Traufold, 1745-51. Folio. Grav. titel-
blad,+ (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. planscher; grav. titelblad,+ (12),+ 
XX,+ 882 s.+ grav. porträtt. Rikt illus-
trerad med ca. 300 graverade vinjetter 
och mynt- och medaljavbildningar i 
texten. Fuktränder i början och mot 
slutet i samtliga delar, kraftigt i slutet av 
andra och tredje delen, porträttet av Karl 
XII med fuktrand i nedre hörnet. Fina 
samtida skinnband, rikt guldornerade 
ryggar med upphöjda bind med beige 
och grön titel- resp. deltiteletikett, röda 
snitt. Tre volymer. Första delen med G. 
O. Adelborgs anteckningar för Björck & 
Börjesson. 32000:-



Warmholtz 5954. Hesse 1409. Mycket praktfullt ex-
emplar av den första och väsentligt utökade tyska 
upplagan, dock med något störande fukträndet. 
Komplett med tre graverade titelblad, fem grave-
rade porträtt och 24 graverade planscher, varav 
13 utvikbara. Porträttet av prins Gustav är insatt 
från ett annat exemplar. 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 Fred-
rik I, Adolf Fredrik och den 
unge Gustav. Mynt- och med-
aljavbildningarna 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, 
slutvinjetter och graverade 
initialer. Gravörer är far och 
son Christian Fritzsch, verk-
samma 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 Stockholm. Från år 
1731 fick han tjänstledigt för att på heltid jobba med det stora verket om Karl XII.



20 OLAI, Ericus. Historia svecorum 
gothorumque, per reverendum 
dominum Ericum Olai, sacrae 
theologiae doctorem, et Ecclesiae 
Ubsalenis decanum, [...]. Nunc verò 
operâ & studio Johannis Messenii, 
ab innumeris propemodum amanu-
ensius erroribus vindicata, & in VI 
libros disperita, indiceq; absolutis-
simo illustrata, publicam in patrae 
encomium aspectura lucem, primo 
ex officina calchographica prodit. 
Stockholm, Ignatii Meureri, 1615. 
4:o. (8),+ 144, 143-277, 288-398,+ (14) 
s. Liten papperslagning av övre hörn 
s. 125-128, 133-136, svag återkommande fuktrand i övre marginal och enstaka fläck-
ar. Något nött samtida pergamentband, titeln handtextad med bläck på ryggen. 
Äldre överstuken ägarnamnteckning på titelbladet daterad 1634. 8000:-

Collijn sp. 657. Wamholtz 2496. Första upplagan av den första svenska historieboken 
med känd författare, utgiven av Johannes Messenius. En ny, något reviderad upp-
laga, utgavs av Loccenius 1654 och den första svenska utgåvan översattes av Johan 
Sylvius och kom ut år 1678. Ericus Olai (död 1486) studerade utomlands och efter att 
ha bivit teologie doktor i Siena blev han det nystartade Uppsala universitets första 

professor i teologi. Han skrev sin svenska 
historia på uppdrag av Karl Knutsson och 
ärkebiskopen Jöns Bengtsson och avslutade 
arbetet omkring 1470. Verket kallas vanligen 
”Chronica regni Gothorum”, men utgavs 
med titeln ”Historia svecorum gothorum-
que”, och det sträcker sig från äldsta tider 
till 1464. ”Ericus Olais arbete betecknar 
det första försöket att gifva en genomförd 
pragmatisk framställning av Sveriges öden 
med uppspårande av det historiska sam-
manhanget och de handlande personeras 
bevekelsegrunder. Om sin egen samtids 
händelser visar sig Ericus Olai vara ganska 
väl underrättad och därför har den sista 
avdelningen i hans historia, som vilar på 
egna iakttagleser och andras meddelanden, 
ett ej obetydligt källvärde” (Bring).



21 Pro memoria från sånglektionerna af B. V. H. Landskrona, N. G. Lundblom, 
1866. 12:o. 8 s. Klammerhäftad med senare gult pappomslag. Med Alf Johanssons 
exlibris. 400:-

Mycket kortfattad promemoria, sannolikt mycket ovanlig. Innehåller rubrikerna 
”Tonernas namn”, ”Takt-tecken, ”Treklang och tonart” samt ”Utrycks-tecken och 
konstord”.

22 SWENSSON, Torsten (red.) Kungliga 
Myntet 1850-1950. Stockholm, Nordisk 
Rotogravyr, 1950. 8:o. 160,+ (21) s.+ plan-
scher. Svart hkbd med guldornerad rygg, 
marmorerade pärmar och med omslaget 
medbundet. 600:-

Med bidrag av Torsten Swensson, Gösta 
Selling, Nils Ludvig Rasmusson, Sam 
Owen Jansson, Carl Hernmarck, Tore 
Almqvist, Tryggve Eeg-Olofsson och Kurt 
Segerlind.



23 Thule. (DÜBEN, Joachim von?) Pansarbåten 
Thules flagga. Svenska qvinnor tillegnat. Stock-
holm, 1893. 8:o. 7 s. Häftad, med något nött och 
lite solkigt omslag. 180:-

Dikten är signerad ”J.v.D.” och enligt en blyerts-
anteckning kan det eventuellt stå för Joachim von 
Düben (1864-1902). Byggandet av pansarbåten 
Thule var en del av 1890-talets svenska militära 
upprustning, som ägde rum under inverkan av 
ökade militära spänningar i omvärlden. Detta är 
ett mycket patriotiskt poem, där svenska kvin-
nor i högstämda ordalag hyllas för att de bidragit 
med en flagga till båten.

24 WEIBULL, Lauritz. Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring år 
1000. Lund, C. W. K. Gleerup, 1911. 8:o. VIII,+ 195,+ (1) s.+ plansch. Sammanbun-
den med: 
WEIBULL, Lauritz. Historisk-kritisk metod och nordisk medeltidsforskning. 
Lund, Gleerups, 1913. 8:o. (2),+ 94,+ (1) s. Sammanbunden med: 
WEIBULL, Lauritz. Dråpen i Ros-
kilde i Knut den stores och Sven 
Estridsens tid. Särtryck ur Hist. tid-
skrift för Skåneland. Bd 4. 1910. 8:o. 
24-39 s. Sammanbunden med: 
WEIBULL, Lauritz. Knut den stores 
skånska krig. Särtryck ur Hist. tid-
skrift för Skåneland. Bd 4. 1910. 8:o. 
40-52 s. Sammanbunden med: 
WEIBULL, Lauritz. Staden Lunds 
ålder. Särtryck ur Hist. tidskrift för 
Skåneland. Bd 4. 1910. 8:o. 1-12 s. Sam-
manbunden med: 
WEIBULL, Lauritz. Den skånska 
kyrkans äldsta historia. (Särtryck.) 
Lund, Berlingska boktryckeriet, 1914. 
8:o. (2),+ 109-155 s. Sammanbunden 
med: 
WEIBULL, Lauritz. Necrologium lundense. [=Rubrik.] Särtryck ur Historisk tid-
skrift för Skåneland IV. (Lund), 1913. 8:o. 259-292 s.+ 2 planscher. Sammanbunden 
med: 
WEIBULL, Lauritz. Annalerne og kalendariet fra Colbaz af Lauritz Weibull. 



Med to tavler. Særtryk af Historisk tidskrift (.R.II. Köpenhamn, Bianco Lunos 
boktrykkeri, 1909. Liten 8:o. 19 s.+ 2 planscher. Något nött orange klotband, ryggen 
med röd titeletikett och med samtliga främre omslag medbundna, de flesta med 
dedikation till Henrik Schück! 3000:-

Spännande samlingsband med skrifter av Lauritz Weibull och med fin proveniens. 
Innehåller den första upplagan av Lauritz Weibulls viktiga studie ”Kritiska under-
sökningar” som banade väg för den nya källkritiska skolan, och den efterföljande 
”Historisk-kritisk metod”.

Professorn i litteratur Henrik Schück, som var Lauritz Weibulls förste akademiske 
lärare i Lund och på vars medeltidsseminarier Weibull deltog, behandlade i stor ut-
sträckning samma typ av material som Lauritz Weibull utifrån både ett litterärt och 
historiskt perspektiv. Henrik Schücks föreläsningar har även förts fram som en viktig 
utgångspunkt för Weibulls kritiska behandling av det medeltida materialet (se Rolf 
Arvidsson, Källkritisk radikalism och litteraturhistorisk forskning. Lauritz Weibull, 
Henrik Schück och Joseph Bédier i ”Scandia” 2008.)


