
1 [Basar.] Priskurant och rådgivare för 
basar & tombola anordnare. No 7. Ut-
given av Wesslings kortvaru aktiebolag 
Stockholm. [=Omslagstitel.] Stockholm, 
Ernst Westerberg, 1917. 8:o. 42,+ (6) s. 
Fläckar och hundöron. Klammerhäftad 
med nött omslag. 500:-

Fyllig beställningskatalog med allt man 
behöver för att ordna en lyckad basar 
med tombola, skjutbanor med skjutba-
nefigurer, lyckohjul, bollkastningsfigurer 
i form av mongoler, turkar, hovmän och 
narrar, instruktioner för att leka homeo-
patinstitut och antikvitetshandel samt 
många andra förnöjsamheter. De sista sex 
sidorna är för anteckningar, och är här 
ifyllda för ett antal beställningar, sanno-
likt gjorda år 1917.
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2 Confessio fidei, thet är: Then christeligha troos bekännelse, hwilka Gudz för-
sambling uthi Sweriges rijke allmenneligha trodt och bekänt hafwer, ifrå thet 
evangelii sanning uthi konung Gustafs, höglofligh i hugkommelse, regementz tijd 
uthur thet påweska mörkret, igenom Gudz nåd, åter kom i liuset igen. Och sedan 
åhr 1572. under saligh konung Jahans regering, i Upsala almänne prestemöte på 
nytt bekräftighat. Och än yterlighare 
åhr 1593. uthi thet christeliga och frija 
concilio thärsammestädz hållit, af alle 
rijkesens ständer, medh underskrif-
ning och insegel wardt stadfäst och 
confirmerat, allom christrognom och 
efterkommandom til trogen underwijs-
ning, helsosam styrckio och oryggeligit 
testament. Men nu å nyo effter kongl. 
Maytz nådigste befalning uplagd och 
aff trycket uthgifwen i thetta innewa-
rande åhr, som är thet hundrade effter 
samma Upsala möthe. Stockholm, sahl 
Wankijfz änckia, 1693. 4:o. (15),+ 141 s. 
Enstaka småfläckar, sista bladet mer, 
svag fuktrand i övre innerkant s. 58-69 och mot slutet, titelbladet något smutsigt. 
Något nött senare pappband, ryggen med blått papper med guldornering och röd 
titeletikett och numreringen ”2” och ”914”, pärmarna med rött marmorerad pap-
per, röda stänksnitt, liten papperskada nederst på ryggen. 2800:-

Collijn sp. 186. Detta är den femte upplagan på svenska av Confessio fidei, den för-
sta trycktes 1593. Confessio fidei innehåller både besluten från det stora kyrkomötet 
i Uppsala 1593 samt den Augsburgiska bekännelsen, vilken antogs på mötet. Boken 
innehåller även namnen på alla dem som var med och skrev under Uppsala mötes 
beslut.



3 FRÖLICH, David. Korta uppsatser rörande penningeväsendet och banksystem, 
framkallade deraf, att ett Förslag till ny organisation af Riksens Ständers Bank 
förväntas från Riksens Ständers banco-utskott år 1844. Stockholm, P. G. Berg, 
1844. 8:o. 112 s. Lagerfläckig. Häftad, oskuren och ouppsprättad, med tryckt grönt 
omslag. 800:-

Hesse 0772. David F. Frölich 
(1788-1855) var bl.a. ordförande 
i Bancoutskottet 1834-34 och 
1840. ”David F. hade mer poli-
tisk fantasi än de flesta av sin 
tids riksdagspolitiker. Hans 
självständighet var både en 
styrka och en svaghet, ty han 
kunde omöjligt underordna 
sig partidisciplinen och hans 
ledarförmåga urartade lätt till 
stötande självrådighet. Ehuru 
han var en god talare, yttrade 
han sig för ofta och fick därför 
anledning till att ibland klaga 
över ståndsbrödernas likgiltig-
het” (SBL).

4 GARPE, Joakim. Farväl till Stadshuset. 
Stockholm, eget förlag, 1972. 8:o. 19 s. Klam-
merhäftad i tryckt omslag av rött, styvt papper. 
Med dedikation till Nils Hallerby. 200:-

Tryckt i 200 exemplar. Joakim Garpe (1905–1992) 
var socialdemokratisk politiker i Stockholm 
och en av de ansvariga bakom omdaningen av 
Stockholms city under 1960- och 1970-talen. Här 
återger han minnen från det politiska arbetet. 
Nils Hallerby var en politisk meningsmotstån-
dare (folkpartist och landstingsråd i Stockholms 
läns landsting).



5 HADORPH, Johan (utg.) Sanct. Olaffs saga på swenske rim. Fordom öffwer 200 
år sedan uthdragin af then gambla och widlyftige norske sagan och här korteligare 
författat utskrifwin af ett gammalt 
Mssto archiwi item några norske för-
eningar medh Sverige, eller hÿllnings 
bref på k. Carl Cnutson sampt någre 
erchiebiskops stadgar i Upsala för 
Jemteland och andra bref uplagde 
i Stockholm af Johan Hadorphio. 
(Stockholm, Nicolaus Wankijf, 1675.) 
8:o. Grav. utvikbart titelblad,+ (6),+ 
173,+ (21) s. Fläckar, återkommande 
svag fuktrand upptill, något star-
kare kraftigare s. 48-65. Nött men 
charmigt samtida pergamentband, 
svartpräglad rygg och pärmar, röda 
snitt. Äldre bläckanteckning på 
frampärmens insida. Med Torsten 
Bloms exlibris och ur Nils Bonniers 
bibliotek. 18000:-

Collijn sp. 661. Warmholtz 1723. Fiske s. 436. Geete 56. Fint exemplar av denna säll-
synta sagoutgåva, med det ofta saknade titelbladet graverat av Padt-Brügge. Rim-
krönikan om det norska helgonet Olav den Helige, Olav Haraldson, (†1030) upptar 
sidorna 1-78. Därefter följer 15 handlingar rörande Sverige och Norge för åren 1441 
till 1482, Erasmus Ludwigssons förteckning över Norges biskopsdömen, slott, fästen 
och gårdar, och slutligen några stad-
gar och brev rörande Jämtland. Det 
graverade titelbladet föreställer St. 
Olofs beläte efter en träskulptur från 
1500-talet i Jumkils kyrka i Uppland. 
Det utgivna manuskriptet hade Ha-
dorph funnit hos handskriftsamlaren 
Claes Rålamb, till vilken boken även 
dedicerades. Texten med ”Sankt 
Olavs saga” är en bearbetning och 
översättning av Snorre Sturlasons 
”Olaf den heliges saga” och är gjord 
vid mitten av 1400-talet. Manuskrif-
tet, som nu är försvunnet, antas ha 
kommit till Vadstena som en gåva 
från birgittinklostret Munkalif i Ber-
gen.



6 HALLENBERG, Jonas. Berättelse om svenska kongliga Mynt-cabinettet, med 
beskrifning öfver de i detsamma befintliga guld-mynt, samt åtskilliga af de öfriga 
sällsyntare penningar. Stockholm, A. J. Nordström, 1804. 4:o. (2),+ 187, 186-190, 
193-264 s. Med graverad titelvinjett. Lite solk på titelbladet annars endast enstaka 
småfläckar. Nött samtida hfrbd, guldornerad rygg, något trasig i övre fals, mar-
morerade pärmpapper och blå stänksnitt. Med Gösta Häggströms exlibris och 
med en tillskrift med bläck på frampärmens insida. 4000:-

Hesse 0875. Bondsonen, sedermera riksantikvarien och Vitterhetsakademiens sekre-
terare, Jonas Hallenberg (1748-1834) var numismatiker såväl som historiker och ar-
keolog, och i hans digra produktion ingår flera numismatiska arbeten. Med bistånd 
av Axel von Fersen inventerade han Myntkabinettets samlingar och resultatet sam-
manfattades i detta arbete.

7 JENSCH, Georg. Der Handel Rigas im 17. Jahrhun-
dert. Ein Beitrag zur livländischen Wirtschaftsge-
schichte in schwedischer Zeit. Riga, Nikolai Kym-
mels Buchhandlung, 1930. 8vo. X,+ 49-146 pp.+ 
folding map. Sewn as issued, with printed wrapper. 
(Mitteilungen aus der livländischen Geschichte he-
rausgegeben von der Gesellschaft f. Geschichte u. 
Altertumskunde zu Riga. 24. Band, 2. Heft.) With an 
ex-library stamp. 600:-



8 KANT, Hermann (Text), REHER, 
Lothar (Bild). In Stockholm. Ber-
lin, Verlag Volk und Welt, 1972. 
8vo. 127,+ (1) pp.+ 96 plates. Publ. 
cloth with dustwrapper. 500:-

Andra upplagan, den första kom 
året innan. Rikligt illustrerad foto-
bok från DDR, med något annor-
lunda urval av stockholmsbilder, 
inte minst många bilder på slitna 
bakgårdar, demonstrationståg och 
1:a majmöten. ”Skärholmen - das 
ist die leblose Stadt, das ist Super-
markt und Grossgarage”.



9 KARAGEORGHIS, Vassos The Cyprus Collections in the Medelhavsmuseet. In 
collaboration with Sanne Houby-Nielsen, Karen Sley, Marie-Louise Winbladh, 
Sofia Nordin Fischer and Ove Kaneberg. 
Nicosia, The A. G. Levantis Foundation, 
2003. 4to. xiv,+ 367 pp. Richly illustrated. 
Publ. cloth with dustwrapper. 1500:-

With contributions from Paul Åström, Do-
minique Collon, Harald Nilsson, Karin Nys, 
Demetra Papanikola-Bakirtzi, Elena Poyi-
adji, Eva Rystedt and Lena Söderhjelm. The 
rich Cyprus Collection in Stockholms comes 
mainly from the large Swedish Cyprus Ex-
pedition in 1927-1931.

10 LJUNGQUIST, Ivar (red.) Ur Dagens Nyheters historia. 1-3. Stockholm, Bon-
niers, 1952–54. 8:o. 376,+ 429,+ 639 s. Beige linneband, ryggtiteletiketter i rödbrunt 
och brunt, och med omslagen medbundna (Nils Strömberg, sign. N.S. 1961). Tre 
volymer. Ur Nils Hallerbys bibliotek. 800:-

Fina exemplar och bra proveniens. Nils Hallerby (1921-2018) var bortsett från kom-
munal- och landstingsråd för Folkpartiet även journalist och en period på 60-talet 
andre redaktör på Expressen.

Del. 1: 1889–1921. Med minnesan-
teckningar och bidrag av Otto von 
Zweigbergk, Oscar Wieselgren, 
Ewald stomberg, Ivan Bratt, Olof 
Kinberg, Oscar Jansson, Marika 
stiernstedt, T. J. Arne, Einar Ro-
senborg, Annastina Alkman, Bo 
bergman, Eigil Schwab, Elin Bran-
dell, Else Kleen, Gustaf Hellström, 
John Jönsson, Alma Haag, Anton 
karlgren, Sven Törnquist, Gab-
riel Grünewald, Ellen Rydelius, 
Set Poppius, Sven Låftman, Mia 
Leche Löfgren, Sven Hedin, Nils 
Alexandersson, Tord Ångström, 
Johannes Wickman, Bertil Malmberg,Eva Sandberg, Anna Odhe, Georg Fritze, 
Walfrid Nyström, Stig Malmgren, Gösta Björklund, Olof Smedberg, Georg R. Tjus, 
Harald Sandberg,Oscar Rydqvist, Dan Byström, Oskar Millgårdh, Ejnar Fors Berg-
ström, Herbert Tingsten och Leif Kihlberg.



Del. 2: 1889–1921. Denna del behandlar främst 
den journalistiska utvecklingen, upplagans 
fluktuationer och den redaktionella staben. 
Den bygger på i del I publicerade minnesan-
teckningar, arkivmaterial med mera.

Del. 3: 1922–1946. Även denna del behandlar 
utvecklingen över tid och redaktionsstaben. 
Med bidrag av Barbro Alving, Curt Berg, Yngve 
Berg, Rudolf Frölén, Eric S. A. Hagbrink, Ivar 
Harrie, Helge Heilborn, Alf Henrikson, Olle 
Holmberg, Sven Jansson, David Jonason, An-
ton Lindberger, Erik Lundegård, Karl Modin, 
Ferdinand Nilsson, Ivar Norberg, Gerd Ribbing, 
Archim Skjöldebrand, Göran Traung, Eva von 
Zweigbergk. I del tre finns även ett personregis-
ter som omfattar alla tre delarna.

Bokbindaren Nils Strömberg var utbildad civilingeniör och jobbade på Sveriges lito-
grafiska tryckerier, dvs Esselte, men hade bokbinderi som sin stora hobby. Även om 
han kanske inte varit elev till Wilhelm Barkell är han åtminstone mycket inspirerad 
av denne.

11 MELLIN, Gustaf Henrik. Fornnordiska 
hjeltesagor, bearbetade för fäderneslan-
dets ungdom, af G. H. Mellin. Stockholm, 
J. L. Brudin, 1850. 8:o. (4),+ 582,+ (1) s. La-
gerfläckig, framförallt inledningsvis, och 
mot slutet en fuktrand i nederkant. Fint 
samtida hfrbd, guld- och blindpräglad 
rygg med svart titeletikett, marmorerade 
pärmpapper. Ett handskrivet index på 
försättsbladet med bläck. 1200:-

Ej i Fiske. Innehåller en blandning av 
sammanfattningar ur Snorre eddan och 
Heimskringla, utdrag ur den poetiska ed-
dan samt senare sagor som Orvar Odd, 
Hervararsagan, Norna Gest, Frithiof den 
tappre etc.



12 MOTTE GUYON, Jeanne-Marie Bouvier de la. Opuscules spirituels. Nouvelle 
edition, augmentée de son rare traité des torrents, qui n’avoit pas encore vû le 
jour, & d’une préface generale touchant sa personne, sa doctrine, & les opposi-
tions qu’on leur a susitées. Cologne [= Amsterdam], Jean de la Pierre, 1704. 12mo. 
64,+ (10),+ 532,+ (2) pp. Title printed in red and black. With an engraved title page 
included in the pagination. Tear in p. 55. Small stain on p. 483. Very nice contem-
porary sprinkled paper boards with handwritten title label. Red sprinkled edges. 
From the library of the Provincial masonic lodge of Gothenburg, with its book-
plate and its partially removed handwritten number-label on spine. 7500:-

VD18 15317617. 

Later edition of texts by Jeanne-Marie Bouvier de la Motte-Guyon, commonly 
known as Madame Guyon, (1648-1717). She was a French mystic and, although she 
never called herself a Quietist, accused of advocating Quietism, which was conside-
red heretical by the Roman Catholic Church, and she was imprisoned from 1695 to 
1703. 

Among other things this volume contains the texts: ”Moyen court et tres-facile de 
faire orasion” (1685), ”Les torrents spirituels: Qui est comme une suite naturelle du 
Moyen court et tres-facile de faire orasion”, and ”Le cantique des cantiques de Salo-
mon, interpreté selon le sens mistique & la vraie representation des États interieurs” 
(1688). 



13 NILSSON, Victor. Loddfáfnismál. An 
Eddic Study. Diss. Minneapolis, The Uni-
versity Press of Minnesota, 1898. 8:o. (4),+ 
4 7 s. Häftad, med nött omslag, det främre 
med kraftigt veck. Lång dedikation till ”... 
estetikern och vännen af norrön kultur 
Herr S. Bohle” daterad Minneapolis, med 
ett tack för ”midsommarhelsningen 1911”.
 450:-

Fiske s. 420. Innehåller originaltext och 
engelsk översättning av Loddfáfnismál. En 
nedbantad tryckt version av avhandlingen. 
Nilsson har inte ansett det nödvändigt att 
ta med ”introductory chapters on the Eddic 
poems, their age, birthplace, manuscript 
sourses, style, meter etc. Svenskättlingen 
Victor Nilsson (1867-?) publicerade även 
verk på svenska, bl.a. om en sångarfärd till 
Sverige 1910.

14 PERINGSKÖLD, Johan || JACOBSSON, Benny (utg.). Västgötadelen av Monu-
menta Sveo-Gothorum. Efter handskriften F.h.9 i Kungliga biblioteket utgiven 
och kommenterad av Benny Jacobs-
son. Skara, Föreningen för Väst-
götalitteratur, 2012. 4:o. 72 s.+ (148) 
s. med fotofaksimil. Okbd med 
skyddsomslag. (Skara stiftshistoriska 
sällskapts skriftserie nr 66.) 300:-

Av det stort uppslagna arbetet som 
påbörjades av Johan Hadorp och 
fortsattes av Johan Peringsköld och 
som fick namnet Moumenta Sveo-
Gothorum eller ”Swea och Götha 
minnings-mercken utkom endast 
två delar, om Tiundaland i Uppland 
1710-19. Efter många turer finns stora 
delar av det insamlade materialet nu 
på Kungliga biblioteket. 



15 PERSSON, Axel W. The Religion of Greece in Pre-
historic Times. Berkeley, University of Californa 
Press, 1942. 8vo. Front,+ (10),+ 189 pp. Illustrated. 
Publ. cloth with worn and repaired dustwrapper. 
Marginal pencil annotations. (Sather Classical Lec-
tures. Volume seventeen 142.) Dedication to Inge-
mar Pettersson on title. From the library of Sture 
Brunnsåker, with his signature and bookplate, and 
of Robin Hägg and Nanno Marinatos. 750:-

Axel W. Persson was Sather Professor at Berkeley 
1940-41.

16 [Power of Sympathy.] Theatrum sympatheticum, in quo sympathiae actiones 
variae, singulares & admirandae tàm macro-quàm microcosmicae exhibentur, 
& mechanicè, physicè, mathematicè, chimicè & medicè, occasione pulveris sym-
pathetici, ita quidem elucidantur, utillarum agendi vis & modus, sine qualitatum 
occultarum, animaeve mundi, aut spiritus astralis magnive magnalis, vel aliorum 
commentariorum subsidio ad oculum pateat. Opusculum lectu jucundum & uti-
lissimum; Digbaei, Papinii, Helmontii, aliorum-
que recentiorum scriptorum prolata exhibens 
& trutinans, atque ipsius pulveris sympathetici 
germanam & optimam descriptionem simul 
exponens. Editio altera, priori emendatior. Am-
sterdam, Thomae Fontani, 1661. 12mo. (12),+ 259 
s. Crossed out signature at bottom of title page. 
Dampstain in lower margin on pp. 1-32. Contem-
porary vellum with tinted title label. Stains on 
front board. Old numbering at top of spine. From 
the library of the Provincial masonic lodge of 
Gothenburg. 6000:-

Ferguson II, p. 440. Duveen p. 574f. for the expanded third edition. This is the second 
edition of this compilation of different texts on the ”Power of Sympathy”. The compi-
lation was first published in Nürnberg 1660. It contains Kenselm Digby’s ”Oratio de 
Vulnerum per pulverum sympatheticum sanatione”; Lorenz Strauss’ ”Epistolae ad 
Digbaeum”; Nicolaus Papinius’ (Nicolas Papin) ”De pulvero sympathico Dissertatio”; 
Erycius Mohyus’ ”Pulvis Sympatheticus”. Complete according to Ferguson. Sympat-
hetic powder or Power of Sympathy was a kind of alchemical powder supposed to be 
able to cure a wound ”if applied to the weapon that inflicted it, or even to a portion 
of the bloody clothes”. The idea was popular in the 17th century and sir Kenselm 
Digby (1603-65) was one of its main supporters.



17 RHYZELIUS, Andreas Olavi. Monasteriologia Sviogothica, eller kloster-be-
skrifning, uti hwilken upräknas (med berettelse om hwad om them kunnat igen-
finnas och upspanas) alla the kloster och 
helg-andshus, som under påwedömet, uti 
Swea- och Götharike, såsom begripande the 
otta gambla sticht: Upsala, Linköping, Skara, 
Strengnäs, Wästerås, Wägsiö, Åbo och Lund, 
blefwit byggde och underhållne: samt om 
the munkeorder, som i Swerige haft kloster; 
Bestående af tio böker och en tilleggning om 
jesuit-orden. Linköping, Petter Pilecan, 1740. 
8:o. (34),+ 443,+ (3) s. Titel tryckt i rött och 
svart. Träsnitt i texten. Liten stänkfläck s. 
61, bläckplumpar s. 165. Anteckningar med 
bläck på s. (2-3). Samtida hfrbd, guldornerad 
rygg med röd, något trasig titeletikett, blå 
marmorerade pärmpapper och stänksnitt. 
Ägarinitalier med bläck på titelbladet, något 
nedskurna, och med rundstämpel med initi-
alerna ”J.E.N.” samt en bläcknumrering. Fint 
exemplar. 3500:-

Warmholtz 2200. I denna kloster-
beskrivning redogör Rhyzelius för 
medeltida klosteranläggningar och 
helgeandshus. I inledningen av före-
talet bedyrar den ortodoxe Rhyzelius 
att detta intresse för påviska kloster 
inte på något sätt äventyrar hans nit 
för den rena lutheranska läran. Bi-
skopen i Linköpings stift, Andreas O. 
Rhyzelius (1677-1761), karaktäriseras 
av ”Svenskt biografiskt lexikon” som 
”en av våra tidigaste källkritiska his-
toriker och urkundssamlare”. 



18 ROSEN, Eric von. En icke socialists tankar 
om storstrejken och några därmed sam-
manhängande frågor. Föredrag hållet under 
storstrejken 1909 för Sparreholms arbetar-
ekommun samt för socialdemokrater och ung-
socialister i Folkets Hus i Stockholm af grefve 
Eric von Rosen. Stockholm, 1909. 8:o. 24 s. Ti-
teln tryckt med rött och svart. Klammerhäftad 
och oskuren i tryckt omslag. 350:-

Eric von Rosen (1879–1948) var godsägare, etno-
graf och sedemera god vän med Hermann Gö-
ring. Här befinner vi oss åtskilliga år tidigare, 
och von Rosen håller ett tal i paternalistisk 
anda för arbetarna i Sparreholm, beläget inte 
så långt från hans sörmländska gods Rockelsta.

19 RÖNBLOM, Hans-Krister. Frisinnade landsföreningen 1902-1927. Skildringar ur 
den liberala organisationsrörelsens historia i vårt land. Utgiven med bidrag från 
Karl Staafsfond för frisinnade ändamål. Stock-
holm, Saxon & Lindströms, 1929. 8:o. 399,+ (13) 
s. Ljusgrått linneband, ryggen med röd och 
grön titeletikett och med omslaget medbundet 
(Nils Strömberg, sign. N.S.1959). 500:-

Författaren är kanske lite mer känd som deck-
arförfattaren H. K. Rönblom. Fint exemplar. 
Bokbindaren Nils Strömberg var utbildad ci-
vilingeniör och jobbade på Sveriges litografiska 
tryckerier, dvs Esselte, men hade bokbinderi 
som sin stora hobby. Även om han kanske inte 
varit elev till Wilhelm Barkell är han åtmins-
tone mycket inspirerad av denne. Ur Nils Hal-
lerbys bibliotek. 

20 Sahlstedt. ALVIN, Ragnar. Abraham Sahl-
stedt. En litterär mångfrestare. Lund, Håkan 
Ohlssons boktryckeri, 1914. 8:o. 248 s. Tryckt 
på tjockare papper. Häftad, oskuren och oupp-
sprättad. 800:-



21 SILFVERSTOLPE, Gunnar Mascoll. Kantat vid Uppsala universitets fyrahund-
rafemtioårsjubileum. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1927. 4:o. (7) s. Senare fint 
ljusbrunt hfrbd med blindpressad rygg och mörkbrun titeletikett (Nils Strömberg, 
sign. 19.NS.64). 600:-

Hyllningskantaten till Uppsala universitet 
framfördes med musik komponerad av 
Hugo Alfvén, ”...färgat av ett Parsifaltungt 
motiv avlett från Uppsala domkyrkas 
dånande klockor”. Uppförande skedde i 
Uppsala universitets aula den 15 september 
1927 med hovkapellet, en blandad kör med 
200 sångare och solisterna Elsa Larcén och 
Sam Waernulf. Alfvén själv dirigerade. 
Bokbindaren Nils Strömberg var utbildad 
civilingeniör och jobbade på Sveriges lito-
grafiska tryckerier, dvs Esselte, men hade 
bokbinderi som sin stora hobby. Även om 
han kanske inte varit elev till Wilhelm Bar-
kell är han åtminstone mycket inspirerad 
av denne. Ur Nils Hallerbys bibliotek. 

22 (STENIUS, K. M.) Anteckningar om 
Nord-karelska frikorpsernas företag, 
1808, föregångna af ett försök till fram-
ställning om dessa korpsers uppkomst 
och öden, af K. M. Kivinen. Helsingfors, 
G. W. Edlunds förlag, 1865. 8:o. VIII,+ 
74,+ (1) s. Häftad och oskuren, med tryckt 
gult omslag, nött och något trasig i ryg-
gen. 1500:-

Setterwall 7100. Vallinkoski-Schauman 
2393. Den sistnämnda anger Stenius som 
författare. Ovanlig skildring av 1808-1809 
års krig med en historisk genomgång av 
det karelska gränsförsvaret. Enligt det 
tryckta omslaget en ”prisbelönt skrift”.



23 STRIBOLT, Barbro. Scenery from Swedish Court Theatres. Drottningholm. 
Gripsholm. Stockholm, Stockholmia Förlag, Drottningholms teatermuseum, 2002. 
4to. 501 pp. Richly illustrated. Publ. cloth with dustwrapper. 600:-

24 SWEDENBORG, Emanuel. Em. Svedenborgs tankar och syner i andeliga äm-
nen. En psychologisk och literärhistorisk märkvärdighet från adertonde seclet, i 
utdrag ur omkring 40 volumer af den namn-
kunnige visionärens andeliga skrifter, jemte en 
kort underrättelse om hans lefverne och förfat-
tarskap samt den berömde philosophen Kants 
öfversigt af hans andelära. Med portrait af Sve-
denborg. Stockholm, Zacharias Haeggström, 
1819. 8:o. Grav. porträtt,+ (2),+ VI,+ 390,+ (2) s. 
Små plumpar s. 3 och 155. Ljusbrunt samtida 
hfrbd, blind- och guldornerad rygg med svart 
titeletikett, marmorererade pärmpapper och 
stänksnitt. Med K. A. Weckströms blindstäm-
pel och en äldre namnteckning. Fint exemplar.
 1600:-

Första svenska uplagan, en andra kom 1858. 
Denna sammanställning från flera av Sweden-
borgs skrifter utgavs först på franska av Daillant De La Touche med titeln ”Abrégé 
des ouvrage d’Em. Swedenborg” 1788. Den svenska utgåvan är dock översatt från 
den tyska översättningen ”Em Svedeborgs theologische Werke. Ein Auszug aus 
seinen sämmtlichen Schriften”. En engelsk utgåva kom 1813. Boken har sannolikt 
tillhört Karl Alexander Weckström (1832-1905) i Helsingfors kallad Sasha. Han var 
kamrer i finska medicinalstyrelsen och blev hovråd 1884.



25 TÖRNEBLAD, Bengt Johan. Nya posten. No. 1-79, 1810. Stockholm, Marquardska 
tryckeriet, 1810. 4:o. (316) s. Fläckig och lagerfläckig, något större på s.1 i nr 15 och 
s. 3-4 i nr 42. Sammanbunden med: 
(REGNER, Adolf utg.) Allmänna opinionens organ. 1-32, 1810. Stockholm, Carl 
Delén, (1810). 4:o. (128) s. Fläckig. Nött samtida blått pappband, ryggen med röd 
titel- och deltiteletikett, röda snitt. Namnteckning på frampärmens insida. 
 3000:-

Lundstedt I: 383 resp. 386. Åhlen 18:37. Första årgången av tre av ”Nya posten” samt 
allt som utkom av ”Allmänna opinionens organ”. I nummer 22 av ”Nya posten” åter-
finns den kända fabeln ”Räfvarne”, där utgivaren Bengt Johan Törneblad (1782-1820) 
insinuerade att tronföljaren Karl August hade förgiftats, vilken anses ha underblåst 
de folkstämningar som kulminerade i Fersenska mordet.

”Allmänna opinionens organ” var en politisk radikal tidning som förorsakade visst 
rabalder. I nummer 2-3 finns en artikelserien om mordet på von Fersen, ”Rexflex-
ioner i anledning af de oroligheter, som föreföllo i Hufvudstaden d. 20 i förledne 
månad”, vilken åtalades av justitiekanslern. Boktryckare Delén fälldes och fick böta 
800 riksdaler, vilka han sedan krävde att få av Regner som författat artiklarna. 
Medarbetare i tidningen var även C. A. Grevesmöhlen. Att i mildare ljus framställa 
mordet på Axel von Fersen verkar, enligt Lundstedt, ha varit ett av syftena med tid-
ningen. Vid sidan av dessa artiklar dominerar det förstående kungavalet med arti-
kelserien ”Hwilket är det bästa wal af thronföljare, som nu kan göras?”, och klargö-
randen rörande kronprinsen Carl Augusts hälsotillstånd och död.



26 WAHLBERG LILJESTRÖM, Karin. Att följa decorum. Rumsdispositionen i den 
stormaktstida högreståndsbostaden på landet. Ak. avh. Stockholm, 2007. 8:o. 429 
s.+ löst spikningsblad. Illustrerad. Häftad. (Skrifter från Konstvetenskapliga instu-
titionen vid Stockholms universitet. Eidos nr. 20) 300:-

Med fördjupade studier av Skokloster, Bogesund och Salsta.


