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Nyhetslista 16

(AFZELIUS, Arvid August & ÅHLSTRÖM. Olof.
Utg.). Traditioner af swenska folk-dansar. 1-4 häftet. Stockholm, Kongl. Privilegierade Not-Tryckeriet, 1814-15. 4:o. Grav. titel,+ 2-20 grav. s.; grav. titel,+
2- 20 grav. s.; grav. titel,+ 2-20 grav. s.; grav. titel,+
2-20 grav. s. Små bläckplumpar på s. 10-11 i andra
och s. 3-4 i fjärde häftet. Nött samtida hfrbd, guldornerad rygg med något trasig beige titeletikett, skada
nedtill på ryggen. Försättsbladet med bortrivet övre
hörn.
5000:Den första svenska samlingen av folkdanser, utgiven
av Afzelius och Åhlström. Här återfinns tretaktsvarianten av ”Skära, skära havre...”. Den nu vanliga
varianten publicerades 1860 i ”100 svenska folkvisor”.
Parallellt med denna samling arbetade Afzelius med
Erik Gustaf Geijer med att ge ut svenska folkvisor. Afzelius hade yrkat på att Åhlströms skulle medverka även i folkvisorna, men där blev det istället Haeffner som på
Geijers inrådan blev ansvarig för musiken.

2

ALMERTHÉ, Tarmini. Drottning Carolinas af Stora Britannien och hennes
kammarherre baron Pergamis resor uti Tyskland, Italien, Sicilien och Grekland,
samt till Constantinopel, Smyrna, Alexandria, Jerusalem, Jaffa, Tunis o. s. v. Åren
1814-1820 med dertill hörande märkvärdiga anecdoter. Öfversättning. Strängnäs,
Carl Erik Ekmarck, 1825. 8:o. 161,+ (1) s. Fläckig, framförallt s. 7-13. Nött samtida
hfrbd, guldornerad rygg med beige titeletikett. Ur J. Strokirks bibliotek, med hans
biblioteksstämpel på titelbladet, och ur S:ta Claras församlingsbibliotek, med diskret gammal blå rundstämpel och utgallringsstämpel på titelbladet. 
1500:-

Översatt av Olof Ulrik Uddén. Från s. 129
med eget titelblad, “Drottning Carolina
af Stora Britannien”, översatt av Fredrik
Fröberg. Boken handlar mycket om hur de
engelska spionerna förföljer drottningen
genom Europa, och hur gement dessa rapporterar om henne. Prinseessan Carolina
av Braunschweig (1768-1821) ingick ett
olyckligt äktenskap med den blivande Georg IV av England. Efter att en dotter fötts
levde makarna separerade och efter napoleonkrigens slut bosatte sig Carolina i Italien.
1817 dog dottern och en stormig skilsmässoprocess inleddes, där Carolinas påstådda
otrohet blev en viktig ingrediens, därav alla engelska spioner i denna reseskrildring.
Hemkommen till England blev hon inte inbjuden till Georgs kröning 1820, trots att
hon fortfarande var drottning, men strax därefter dog hon. S:ta Clara församlingsbibliotek grundades 1860 och var Stockholms äldsta församlingsbibliotek. Namnet
var fram till 1914 Klara församlings Bokförråd. Dess lokaler var under många år
belägna i fastigheten Klara Västra Kyrkogata 20 A-B.

3

COLLIJN, Isak (utg.). Acta et processus canonizacionis beate Birgitte. Efter Cod.
A 14 Holm., Cod. Ottob. lat. 90 o. Cod. Harl. 612 med inledning, person- och ortregister utg. av Isak Collijn. Uppsala, 1924-31. Stor 8:o. (6),+ LV,+ (blank),+ 691 s.
Lätt nött blått klotryggbd med mönstrade pärmpapper. Samtliga främre, och det
första häftets bakre, omslag medbundna. Ur Curt Wallins bibliotek, med några
marginalnoteringar i blyerts.
750:(Samlingar utgivna av Svenska Fornskriftsällskapet. Ser. 2. Latinska skrifter. Band
I.)

4 COLLIJN, Isak (utg.). Processus seu negocium canonizacionis B. Katerine de
Vadstenis. Efter Cod. Holm. A 93. Uppsala, Almqvist & Wiksell, 1942-46. Stor 8:o.
(6),+ XIX,+ (1),+ 222,+ (1) s. Lätt nött blått klotryggbd med mönstrade pärmpapper.
Häftesomslagen medbundna, ett par av dem med ljusränder. Ur Curt Wallins bibliotek, med marginalnoteringar i blyerts i förordet.
600:(Samlingar utgivna av Svenska Fornskriftsällskapet. Ser. 2. Latinska skrifter. Band
III.)

5

Confessio fidei. Thet är: Then christeligha troos bekännelse, hwilka Gudz försambling, uthi Sweriges rijke almänneligha trodt och bekänt hafwer, ifrå thet evangelii
sanning, uthi konung Gustafs, höghlofligh ihughkommelse, regementz tijdh,
uthur thet påweska mörkret, igenom Gudz
nådh, åter kom i liuset igen. och sedhan
anno etc. 72 under saligh konung Jahans
regering, i Upsala almänne prestemöte
på nytt bekräftighat. Men nu yterlighare i thetta åhr etc. 93 uthi thet christeligha och frija concilio thärsammestädz
hållet, af alle rijkesens ständer, medh underskrifning och insighel wardt stadfäst
och confirmerat, allom christroghnom och
wårom efterkommandom til throghna underwijsning, helsosamma kyrkio och
oryggelighit testament. Stockholm, Andrea Gutterwitz, 1593-(94). 4:o. A4-O4, P5,
Q4-X4. Titel tryckt i rött och svart. Sista bladet med träsnitt. Nött med fläck i övre
hörnet, hårt nött i övre hörnet i första arket samt från ark R och framåt, för övrigt med goda marginaler. Enstaka bläcknoteringar i marginalen. Tagen ur band.
Bokägarsignatur med bläck på titelbladet. Blad P6 saknas, blank?
2500:Collijn III, s. 170, variant 1 med något annorlunda sättning av titeln. Första tryckningen av besluten som fattades vid Uppsala möte 1593 med den då åter antagna
Augsburgiska bekännelsen. Delaktig vid tryckningen av handlingarna var Johannes
Bureus, som även gjort träsnittet föreställande Gud Fader på sista sidan, signerad
ITB. Nya upplagor följde 1663, 1675 och 1693.

6 DARDEL, Fritz von. Minnen. 1-4. Illustrerade, delvs i färg. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1911-13. Stor 8:o. Front,+ (2),+ III,+ (blank),+ 222,+ (1); front,+ (4),+
162; (4),+ 235; (2),+ 238,+ (1) s. Tillsammans med:
DARDEL, Fritz von. Dagboksanteckningar. (1-3.) Illustrerade, delvis i färg. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1916-20. Stor 8:o. Front,+ (8),+ 255; (6),+ 236; (6),+ 280
s. Tillsammans med:
DARDEL, Fritz von. Minnen från senare år 1888-1898. Illustrerad. Stockholm,
P. A. Norstedt & söner, 1931. 8:o. 330 s. De två första bundna i något nötta ljusblå
hfrbd, lätt blekta rikt guldornerade ryggar med röda titeletiketter och övre guldsnitt, främre omslagen medbundna (G. Hedberg). Totalt 8 volymer. Ur bankmannen Oscar Rydbecks bibliotek, med hans exlibris. Den sista i något nött brunt
hfrbd. Med Ester Hanssons exlibris.
3000:Konstnären Fritz von Dardels memoarer och dagböcker, täckande åren 1833 till 1898.

7

DE BRUN, Frans. Det medeltida Stockholm. Stockholm, Aug. Rietz, 1911. 8:o. 63
s. Häftad. Bra ex. från Carl Magnus Rosells bibliotek, med några marginalnoteringar i blyerts.
150:-

8

ERIKSSON, Gösta A. Bruksdöden i Bergslagen efter år 1850. Med särskild hänsyn till företag i Kolbäcksåns dalgång. Ak. avh. Illustrerad. Uppsala, Almqvist &
Wiksell, 1955. 348 s.+ 5 utv. tabeller. Häftad, med skyddsomslag. Dedikation. 300:-

9 FIEDLER, Beate-Christine. Die Verwaltung der Herzogtümer Bremen und Verden in der Schwedenzeit 1652-1712. Organisation und Wesen der Verwaltung.
Illustrated. Stade, 1987. 8vo. 367 p.+ fold. map. Sewn as issued. (Einzelschriften des
Stader Geschichts-und Heimatvereins Bd 29. Veröffentlichen aus dem Stadtarchiv
Stade Bd 7.) Library stamp of Tullmuseum, Dalarö.
250:-

10 GERSON, Johannes || KLEMMING
G. E. (utg.) Om djefvulens frestelse.
Öfversatt af Ericus Nicolai (1493). Originalupplagan tryckt i Stockholm hos
Joh. Smed år 1495. Fotografiskt återgifven efter det enda exemplaret. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1876. 8:o.
(51) s. Rött kbd. Hans Nilsons namnteckning på försättsbladet. Titelbladet
tryckt hos K. L. Beckman i Stockholm
1877. (Samlingar utgifna af Svenska
Fornskrift-sällskapet.)
400:Jean Charlier de Gersons uppbyggliga
bok ”Liber de tentationibus diaboli”
blev i översättning av Ericus Nicolai den första bok som trycktes på svenska ”Bock
aff dyäffwlens frästilse” (1495).

11 GRANBERG, Olof. Kejsar Rudolf II:s konstkammare och dess
svenska öden och om uppkomsten
af drottning Kristinas tafvelgalleri i Rom och dess skingrande. Nya
forskningar. Illustrerad. Stockholm,
Gustaf Lindströms boktryckeri, 1902.
4:o. 130,+ (1),+ (blank),+ XLVII s. Titel
tryckt i rött och svart. Halvpergamentband med omslaget medbundet på slutet. Med dedikation till C. R. Nyblom
på främre omslaget. Ur Johnny Roosvals bibliotek, med hans depositionsstämpel.
2000:-

12 (HALLENBERG, Jonas.) Nya allmänna historien, ifrån början af sextonde århundradet. 1-3. Stockholm, Kongl. Finska boktryckeriet hos Johan A. Carlbohm,
1782-85. 8:o. (12),+ LX,+ 288; (4),+ 372; (4),+ 483,+ (1) s. Samtliga titelblad med graverad vinjett. Liten fläck på s. 51 och ett litet lagat hål s- 479-480 i tredje delen. Något
nötta samtida hfrbd, guldornerade ryggar med upphöjda bind och med beige titeletiketter och små pappersetiketter på övre fältet, stänkmarmorerade pärmpapper. Tre volymer, lätt skada på första delens övre kapitäl. Med G. V. Leijonhufvuds
namnteckning på smutstitelbladen. Ur S:ta Claras församlingsbibliotek, med diskret gammal blå rundstämpel och utgallringsstämpel på titelbladet.
2500:-

Setterwall 365. Allt som utkom. Jonas Hallenbergs världshistoria är en allmän skildring av europeisk politik från 1500 till 1540-talets början men aldrig fullbordad enligt
planen. Det är ett svenskt pionjärarbete, då ingen tidigare på allvar tagit sig an den
allmänna historien. Påverkad av Robertson försökte han teckna de historiska sammanhangen och de politiska krafternas spel, och lyckades i hög grad (Sten Lindroth).
Columbus resor i Amerika får stort utrymme i första delen. Den berör även utförligt
Sveriges historia till 1542. Utnämnd till svensk rikshistoriograf fick han dock avbryta
detta arbetet för att istället fortsätta skriva den svenska historien, från Gustav II
Adolfs trontillträde där Dalins svenska historia slutar, vilket Hallenbertg själv meddelar i slutet av tredje delen. S:ta Clara församlingsbibliotek grundades 1860 och var
Stockholms äldsta församlingsbibliotek. Namnet var fram till 1914 Klara församlings
Bokförråd. Dess lokaler var under många år belägna i fastigheten Klara Västra Kyrkogata 20 A-B.

13 HEDIN, Sven. En färd genom Asien
1893-97. 1-2. Förra delen med 116 illustrationer och 2 kartor; senare delen
med 142 illustrationer och 2 kartor.
Stockholm, Albert Bonniers förlag,
1898. 8:o. XII,+ (2),+ 565,+ (5) s.+ 34
planscher,+ 2 kartor, varav en lös,
utvikbar; (6),+ 537,+ (5) s.+ 26 planscher,+ utvikbar karta. Tillsammans
med:
HEDIN, Sven. Forskningar i LopNor-området. Tilläggsband till En
färd genom Asien 1895-97. Illustrerad.
Stockholm, Albert Bonniers förlag,
1902. 8:o. (4),+ 190,+ (1) s.+ utvikbar
kolorerad karta. Uniforma gröna
hkbd med guldornerade ryggar. Tre
volymer.
2200:Hess A:4 resp. G:3 not. Första upplagan av Hedins berättelse om sin första större
expedition. Det ovanliga tillägget ”Forskningar i Lop-Nor-området” är en översättning av kapitlet ”Das Gebiet des Lop-Nor” ur ”Die geographisch-Wissenschaftlichen
ergebnisse meiner Reisen in Zentralasien 1894-1897” som publicerades i Petermanns
Mitteilungen Ergänzungsheft Nr. 131 (Gotha, 1900), översatt och utgiven av O. W.
Ålund och J. P. Velander.

14 Karl XI. PYL, Theodor. Die königliche Leiche,
des durchlauchtigsten und grossmächtigsten
Monarchen und Herrn, Herrn Carl des XIten,
der Schweden, Gothen unc Wenden Königs [...]
als Sie, an Ihrem solennen Begräbniss-Tage,
welcher wa de 24 Novembr, des 1697sten Jahres,
als Ihr. Hochseel. Maytt. ehemaligen GebuhrtsTage, unter häuffigen Thränen des gantzen
Reichs Unterthanen, mit königliche RuheKammer, niedergesetzet ward, in untherthäniger Emfindlichkeit betrauret von M. Theodore
Pylen. Greifswald, Daniel Benjamin Starcken,
(1697). Folio. (4) pp. Uncut.
3000:Not in VD17. Theodor Pyl (1647-1723) was priest
at St. Nicolai in Greifswald.

15 KLEMMING, G. E. (utg.). Bonaventuras betraktelser öfver Christi lefverne. Legenden om
Gregorius av Armenien efter gamla handskrifter
utgifna. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, (1859)60. 8:o. XXXVI,+256; 257-424 s. Inledningsvis lätt
lagerfläckig. Trevligt hfrbd med sparsamt guldornerad rygg. Med Carl Johan Thyselius och Ture
Gundersens exlibris. (Samlingar utgifna af Svenska
Fornskrift-sällskapet. Häft. 32 och 33.)
500:Bonaventura börjar med kap. 9, d. v. s. början av
vad som fanns kvar av handskriften i Vadstena.
Kommentarer till handskrifterna av Klemming här
bundna i bokens början (ingick i andra häftet). Carl Johan Thyselius (1811-91) var
justitieråd, ecklesiastikminister, civilminister och slutligen Sveriges första icke adliga
statsminister.

16 LAGERSTEDT, Agnes. Arbetarebostadsbolaget Stockholms Arbetarehem. Dess
förhistoria och utveckling. Stockholm, Isaac Marcus, 1900. Stor 8:o. (14),+ 127 s.+
16 planscher. Grönt dekorerat okbd med rödstänkta snitt.
750:Efter en studieresa till den engelska filantropen Octavia Hill i London 1885 för att
studera hennes arbete med bostäder åt fattiga, startade Agnes Lagerstedt en liknande verksamhet i Stockholm. Illustrerad med fotografier och ritningar, framförallt
från arbetarbostadshuset på Sibyllegatan och Jungfrugatan i kvarteret Storken på
Östermalm.

17 LINDBLOM, Andreas. Kult och konst i Vadstena kloster. Ak. avh. Illustrerad. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1965. 8:o. (2),+ 271 s.+ planscher. Med inklistrad kolorerad frontespis. Förlagsband med skyddsomslag och
med omslaget medbundet. Dedikation till Curt Wallin
på försättsbladet.
300:(Kungl. Vitterhets Historie- och Antikvitets Akademiens
handlingar. Antikvariska serien. Fjortonde delen.)

18 LUNDÉN, Tryggve (utg.). Den heliga Birgitta och den helige Petrus av Skänninge. Officium parvum beate Marie Virginis. Vår Frus tidegärd utgiven med
inledning och översättning. 1-2. Lund, 1976. 8:o. CXVI,+ 142; 254 s. Häftade. Två
volymer. Dedikation till Fritz Ochsner.
400:(Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 27-28.)

19 LYBERG, Ernst. Falu stad och borgare före
1641. Ett försök till miljöskildring på stadshistorisk och personhistorisk grund. Falun,
Falu nya boktryckeri AB, 1940. Stor 8:o. 137 s.
Elegant brunt halvmarokängbd med guldornerad rygg, upphöjda bind och övre guldsnitt
(Hedberg). Omslaget medbundet. Mycket fint
exemplar, med Gustaf Bernströms förgyllda
pärmexlibris.
900:-

20 MORTIMER, Peter (utg). Predikningar hållna i London, wid uprättandet af missionssocieteten, den 22, 23 och 24 september 1795,
samt wid de första missionairernas afsändande den 28 julii 1796, tillika med handlingar
rörande denna societets inrättning och första
göromål. Öfwersatta utur den af Pet. Mortimer gjorda tyska öfwersättningen. Stockholm, Johan Christ. Holmberg, 1799. 12:o.
52,+ (2),+ 579,+ (3) s. Enstaka fläckar. Samtida

hfrbd, guldornerad rygg med röd titeletikett. Äldre pappersetikett på övre fältet.
Ur S:ta Claras församlingsbibliotek, med diskret gammal blå rundstämpel och
utgallringsstämpel på titelbladet.
3000:Kroepelin 874. Med smutstiteln: ”Missions-Societeten i Ängland. Historien om dess
uprinnelse och första företag.” Den första av två utgåvor på svenska av Mortimers
samling av de hernhutiska missionspredikningarna i London inför missionärer på
väg till Söderhavet. Den andra utkom 1801, ”Berättelse om de nyaste evangeliska anstalterna i England.” På s. 543 och framåt återfinns ”Instruction för missionairerna
på Söderhafs-öarne, utfärdad af Missions-Societetens directörer”, med noggranna
instruktioner hur missionärerna ska förhålla sig till urbefolkningen. S:ta Clara församlingsbibliotek grundades 1860 och var Stockholms äldsta församlingsbibliotek.
Namnet var fram till 1914 Klara församlings Bokförråd. Dess lokaler var under
många år belägna i fastigheten Klara Västra Kyrkogata 20 A-B.

21 NANSEN, Frithjof. På skidor genom
Grönland. En skildring af den norska
Grönlands-expeditionen 1888-89. Med
164 illustrationer af A. Bloch, Th. Holmboe, E. Nielsen och E. Werenskiold
samt 4 färglagda kartor. Bemyndigad
svensk öfversättning af O. W. Ålund.
Stockholm, Albert Bonniers förlag,
1890. 8:o. (8),+ 671,+ (1) s.+ 22 planscher,+ 4 utvikbara färglitograferade
kartor. Grönt okbd med rikt dekorerad
rygg och frampärm.
1100:Fint exemplar av första svenska översättningen. Det norska originalet utkom samma år. En dubbelsidig okolorerad
karta, ingående i pagineringen, återfinns mellan sid. 86 och 91.

22 NORLANDER, Emil. Tre fattiga pojkar. Bilder ur stockholmslifvet af Emil Norlander. Med 93 illustrationer af C. Schubert. Stockholm, Fröléen & comp, 1910. 8:o.
(4),+ 430,+ (2) s.+ 17 planscher. Rött dekorerat okbd. Ryggen lite nött och snedläst,
pärmarna något solkiga. Svag tillskrift på försättsbladet. Ur Carl Magnus Rosells
bibliotek och med hans blyertsnoteringar på titelbladet.
300:Om rännstensungarna Hjalle, Ville och Rulle och deras äventyr i trakerna av ”den
försvunna gatan” d.v.s. Lutternsgatan, numera Kungsgatan i Stockholm.

23 (OSKAR I). Om straff och straff-anstalter.
2:dra upplagan. Säljes med författarens til�låtelse, till förmån för Gutenbergska stiftelsen. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1840.
8:o. VI,+ 156 s.+ 3 utvikbara planscher, varav
två litograferade och en graverad. Samtida
hfrbd, guld- och blindpräglad rygg med
äldre pappersetikett upptill, marmorerade
pärmpapper och blå stänksnitt. Ur S:ta Claras församlingsbibliotek, med diskret gammal blå rundstämpel och utgallringsstämpel
på titelbladet.
800:Carlander, s. XXXIII. Wieselgren s. 23. Den
första upplagan utkom året innan, även kallad ”Gula boken”. Detta debattinlägg av
sedemera Oskar I fick viss uppmärksamhet och betydelse även utomlands, och utkom både i norsk, tysk, engelsk, fransk och holländsk översättning. Kronprins Oskar
hade dragning åt liberala åsikter och var mycket intreserad av kriminalvård. Han
dömer ut dödsstraff, och förordar ett ” förbättringssystem” med religiös undervisning, strängt arbete och vård inom ett s.k. cellfängelse, dvs med individuella celler
(ett Philadelphiafängelse), vilket delvis genomfördes på bl.a. Långholmen. Oskar
I skrev även om spannmålslagarna (1840) men annars mest inom militära ämnen,
såsom Soldatundervisning (1836), P.M. om infanteri-exercis-reglemente (1844), P.M.
om fälttjenst utövande (1836) etc.

24 RUBENSON, Moritz (utg.) Byggnadsstadgan för rikets städer och Stockholms
byggnadsordning jämte utdrag af Helsovårdsstadgan för rikets städer med jämförande och förklarande noter samt en karta. Stockholm, K. L. Beckman, 1876. 8:o.
(4),+ 96 s. Tilläggsanteckningar i marginalerna. Sammanbunden med:
RUBENSON, Moritz (utg.) Byggnadsstadgan för rikets städer och byggnadsordningen för Stockholm samt kungörelsen angående säkerhetsåtgärder för offentliga samlingslokaler i hufvudstaden jämte utdrag af hälsovårdsstadgan för rikets
städer med jämförande och förklarande noter samt en karta utgifna af Moritz Rubenson. Tredje upplagan (utgifven i december 1890). Stockholm, P. A. Norstedt &
söner, 1890. 8:o. (4),+ 126 s. Båda arbetena saknar karta! Nött svart samtida hfrbd
med guldornerad rygg och upphöjda bind. Mycket rikt tryfferat exemplar! 1800:-

Med mängder av medbunda monterade tidningsurklipp med artiklar rörande stadsbyggnadsfrågor i Stockholm (t.ex. planerade genomfartsgator i Gamla stan, eller bostadsbyggande i Tyskbagarbergen), samt frågor om byggnadsvård i stort och smått,
ventilation, hur mycket mindre belysning som krävs i vitmålade rum jämfört med
mörkt målade, att de nya elektriska personhissarna är mycket billigare i drift än de
som drivs med tryckvatten. Såväl bostadsöverflöd som bostadsbrist avhandlas, och
frågan om den bästa metoden undvika att vattenlåsen i avloppen torkar ut när man
är bortrest debateras. En skriftväxling om (den påstådda) förskingringen av Svenska
kyrkans kulturarv blir synnerligen hätsk. Med mycket mera. Exemplaret kommer ur
Carl Magnus Rosells bibliotek och lär, enligt en anteckning, ursprungligen ha varit
Moritz Rubensons eget.

25 (STRIDSBERG, Olof Arvid.) En gammal Stockholmares hågkomster från Stad och Skola. Illustrerad. Stockholm, Fahlcrantz & C:o., 1895. 8:o.
78 s. En del marginalnoteringar i blyerts. Brunt
hkbd med svart titeletikett i skinn (Hedberg). Illustrerad med teckningar av svunna miljöer. Ur
Carl Magnus Rosells bibliotek, och med en del
blyertsnoteringar.
500:-

26 WEIBULL, Carl Gustaf. Skånska jordbrukets historia. Illustrerad. Lund, C. W.
K. Gleerup, 1923. 8:o. (6),+ 238,+ (1) s. Stiligt mörkblått halvmarokängbd med guldornerad rygg, upphöjda bind och blått övre snitt (E. Hanssons bokbinderi, Lund).
Omslaget medbundet. (Skrifter utgivna av de Skånska Hushållningssällskapen, 1.)
Med dubbla dedikationer på främre omslaget.
1200:Den första dedikationen är ställd till ”Överläkaren doktor Sven Johansson från
gamle vännen förf.”, den andra, mer omständliga dedikationen lyder: ”Denna bok
har jag återköpt i ouppsprättat skick å ett antikvariat i Göteborg i början av 1940-talet och har jag nu nöjet överlämna den åt en verklig förståsigpåare, vännen Gösta
Nordholm, vilken vid upprepade tillfällen ådagalagt en för mig smickrande uppskattning av boken.”

