
1 ALEXANDER, Edward P. Museum Masters. 
Their Museums and their Influence. Illustrated. 
Nashville TN, The American Association for State 
and Local History, 1983. 8vo. x,+ 428 pp. Publ 
cloth with dust wrapper. Owner’s label of Arne 
Biörnstad. 300:-

An ambitious study of twelve strong minded muse-
um leaders in Europe, Great Britain, Scandinavia 
and the United States. Including Artur Hazelius, at 
whose creation Skansen in Stockholm Arne Biörn-
stad was active for many years.

2 BIERKÉN, Johan af. Historia om England ifrån Julii Caesars tid till 1760: Sam-
mandragen af Johan af Bierkén. 1-3. Stockholm, Johan A. Carlbohm, 1805-06. 8:o. 
478,+ (2); 426,+ (1); 195,+ (1) s. Enstaka förstrykningar, kommentarer och plumpar 
med bläck, s. 325-326. Andra delen med 
en reva, kraftigare plump s. 34-35 i tredje 
delen. Något nötta samtida hfrbd, röda 
titeltiketter och röda snitt. Biblioteknum-
meretikett på ryggarnas övre fält. Tre 
volymer. Liten skada överst på tredje ban-
dets rygg. Med N. Schönmeyrs namnteck-
ning på titelbladen och ur S:ta Claras för-
samlingsbibliotek, med diskret gammal 
blå rundstämpel och utgallringsstämpel 
på titelbladen. 1800:-
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Fältsekreteraren och assessorn Johan af Bierkén (1763-1823) har för sitt sammandrag 
använt Barrows ”Histoire nouvelle et impartiale d’Angleterre” och Smolletts ”His-
tory of England”. 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 BOLINDER, Ester. Med lilla Sif hos indian-
erna. Med 20 bilder i texten. Stockholm, Albert 
Bonniers förlag, 1921. 8:o. Porträtt,+ 132,+ (1) 
s. Rött hkbd med guldornerad rygg och med 
främre omslaget medbundet. Dedikation till 
Dicki och Arne Biörnstad från förf. 350:-

Skildring av två resor, 1914-16 resp. 1920-21, till 
Sydamerika tillsammans med maken Gustaf Bo-
linder. Lilla Sif är deras dotter som föddes under 
den första resan. Resorna skildras även av Gustaf 
Bolinder i böckerna ”Det tropiska snöfjällets indi-
aner” och ”Indianer och tre vita”. Dicki Biörnstad 
var under pseudonymen Magnus Carola förfat-
tare till ungdomsböcker, bl.a. ”Sjömansdöttrar” 
(1960) och ”Sommarlov på Storö” (1956).

4 BOLINDER, Gustaf. Indianer och tre vita. Illus-
trerad. Stockholm, Albert Bonniers, 1921. 8:o. 219,+ 
(2) s.+ planscher,+ karta. Rött hkbd med guldor-
nerad rygg och med främre omslaget medbundet. 
Delvis bortklippt dedikation till Dicki och Arne 
(Biörnstad) från förf. på omslaget, märkligt daterad 
3/9 1919! 300:-

Resa i Colombia och på Goajirahalvön i Venezuela 
av de tre vita, vilka är Gustaf Bolinder, hans fru Es-
ter och en anonym filmfotograf. Dicki Biörnstad var 
under pseudonymen Magnus Carola författare till 
ungdomsböcker, bl.a. ”Sjömansdöttrar” (1960) och 
”Sommarlov på Storö” (1956).



5 BOLINDER, Gustaf. Med indianer i okända berg. Skildring för ungdom från 
Sydamerikas vildmarker. Illustrerad. Stockholm, Albert Bonniers, 1939. 8:o. 125 s. 
Förlagets röda klotrygg med fotoillustrerad pappärm. Dedikation till Arne (Biörn-
stad) j:r från förf. 150:-

Museimannen Arne Biörnstad var son till Gustaf Bolinders gamla vänner Dicki och 
Arne Biörnstad.

6 BOLINDER, Gustaf. Underliga folk 
i Europas mitt. Skildringar från fär-
der till Karpaternas herdestammar. 
Illustrerad. Stockholm, Lars Höker-
bergs förlag, 1928. 8:o. 305,+ (2) s. Rött 
hkbd med guldornerad rygg och med 
främre omslaget medbundet. (Färder 
och Äventyr.) Dedikation till Dicki och 
Arne Biörnstad från förf. 400:-

Dicki Biörnstad var under pseudonymen 
Magnus Carola författare till ungdoms-
böcker, bl.a. ”Sjömansdöttrar” (1960) och 
”Sommarlov på Storö” (1956).



7 BOLINDER, Gustaf. Över Anderna till Ma-
nastra. På indianstigar genom outforskat land. 
Stockholm, Albert Bonniers Förlag, 1937. 8:o. 
202,+ planscher,+ utvikbar karta. Rött hkbd 
med något blekt guldornerad rygg, främre om-
slaget medbundet. Dedikation till Dicki och 
Arne (Biörnstad) från förf. 450:-

Dicki Biörnstad var under pseudonymen Magnus 
Carola författare till ungdomsböcker, bl.a. ”Sjö-
mansdöttrar” (1960) och ”Sommarlov på Storö” 
(1956).

8 BRUUN, Christian (utg). Broder Russes histo-
rie 1555. Udgiven paany med en indledning af 
Chr. Bruun. Köpenhamn, Thieles bogtrykkeri, 
1868. 8:o. (4),+ 32,+ (32) s. Något nött samtida  
grönt kbd, guldornerad rygg och pärmar. Ur 
Björn Kornerups bibliotek, med hans exlibris 
och ur Gustaf Bernströms, med hans anteck-
ning ”Coll. cat.” i blyerts. 1800:-

Tryckt i 50 numrerade exemplar, varav detta är 
nr. 33. Historien om broder Rus, som tjänade 
som munk och kock i ett kloster men som i 
själva verket var Hin håle själv, är en gammal 
historia, som finns på många språk och tryckt 
i många upplagor sedan mitten av 1500-talet. 
Denna upplaga innehåller även en bibliografi 
över de tidigare Broder Rus upplagorna. Rus 
och hans lömska planer blir i slutändan avslö-
jade av en listig bonde, vars ko han har stulit.

9 COLLINS, Wilkie. På ishafvet. Dramatisk 
berättelse i fem scener. Öfversättning af C. C. 
Stockholm, Ivar Haeggströms boktryckeri, 
1875. 8:o. 96 s. Samtida rött hfrbd med guldor-
nerad rygg. Nästan bortblekt namnteckning på 
titelbladet och Sigrid Hennings namnteckning 
på försättsbladet. 800:-



Första svenska upplagan av den första novellen i novellsamlingen ”The Frozen Deep 
and Other Stories”, London 1874. Wilke Collins (1824-89) skrev ”The Frozen Deep” 
som en pjäs 1856, delvis tillsamman med Dickens, och de uppförde den ett antal 
gånger tillsammans, bl.a. hemma hos familjens Dickens, men den utgavs aldrig 
annat än i ett privattryck. Pjäsen behandlar Franklinexpeditionens öde 1845 och 
framförallt teorierna om deltagarnas död. Collins höll under 1870-talet föreläsnings-
turnéer både i England och USA där han läste ur sina berättelser. För det ändamå-
let skrev han om pjäsen till en berättelse som passade för högläsning, och gav ut den 
1874 tillsammans med berättelserna "Dream Woman" och "John Jago's Ghost; or The 
Dead Alive".

10 FINEMAN, Carl Olof. Handskrivet och signerat intyg att organisteleven Johan 
Peter Wifstrand tillgodogjort sig pedagogisk utbildning och praktik i växelunder-
visningsmetoden. Daterad Stockholm 14 december 1834. 8:o. (1) s. Med sigill. Har 
varit vikt, insatt i äldre ram. 2000:-

”Organist-eleven Johan Peter Wifstrand, som någon tid besökt Stadens Allmänna 
Barn-Schola, har, för att inhemta Wexelmethoden, handlagt vid alla undervis-
ningens Detaljer och deltagit uti allmänna undervisningen, samt sålunda, utom 
Theoretisk insigt, medelst studium af undertecknads Anvisning till Folkscholors Or-
ganisation, förvärfvat sig nödig Practisk kännedom af nämnda Undervisnings- och 
Uppfostringsmethod. Hvilket hämed intygas. Stockholm den 14 Dec. 1834

C. O. Fineman

Phil. mag och Schollärare

[Sigill]”



Carl Olof Fineman (1797-1863) var präst, lärare och läroboksförfattare. Åren 1821-
59 undervisade han vid Stockholms allmänna barnskola och var även ledamot av 
kommittén för granskning av rikets allmänna undervisningsverk. Sin största insats 
gjorde han som pedagogisk författare och flera av hans läroböcker var de första i sitt 
slag på svenska språket. Hans ”Anvisning till folkscholors organisation” utkom 1830. 
Han var en ivrig förespråkare för Växelundervisning. Växelundervisningen utveck-
lades i England av Andrew Bell och Joseph Lancaster i början av 1800-talet och blev 
i Sverige populär vid tiden strax före folkskolans införande 1842. Den gick ut på att 
läraren undervisade med hjälp av mer försigkomna elever som hjälplärare, så kalla-
de ”monitörer”. Lärarens roll bestod i stor utsträckning av kunskapsinspektioner och 
undervisande av ”monitörerna” samt att utföra de mer allvarliga bestraffningarna. 
Kritiken mot metoden växte dock och 1864 avskaffades den i ett kungligt cirkulär, 
som stadgade att läraren skulle undervisa eleverna direkt.

11 FOGELSTRÖM, Per Anders. Stockholmiana. Sär-
tryck ur Biblis 1968. Illustrerad. Stockholm, 1968. 
8:o. 61-99,+ (1) s. Häftad. Fläck i främre omslagets 
överkant. Dedikation till: ”Arne [Biörnstad] med 
hälsning från Per Anders”. 300:-

Fogelström skriver här om Stockholmslitteratur och 
om samlandet av stockholmiana. 

12 GRUNDTVIG, N.F.S. Nordens mytho-
logie, eller utsigt öfver eddaläran; för 
bildade män, som ej sjelfve äro mytho-
loger. Öfversättning. Stockholm, hos 
Zacharias Hæggström, 1818. 8:o. (6),+ 
XXXI,+ (blank),+ 177,+ (1) s. Lätta lager-
fläckar, något mer inledningsvis, och 
liten fläck s. 111-114. Sammanbunden 
med: 
(STURLASSON, Snorre). Edda eller 
Skandinawernes hedniska gudalära. 
Öfwersatt från danskan efter Nyerup. 
Andra upplagan. Stockholm, Henrik A. 
Nordström, 1816. 8:o. (8),+ 103,+ (1) s. En-
staka lagerfläckar. Sammanbunden med: 
Herwara-saga. Öfwersättning från 
gamla isländskan. Stockholm, Henr. A. 
Nordström, 1811. 8:o. 120 s. Fläckar och 



lagerfläckar. Något nött samtida hfrbd, guldornerad rygg med beige titeletikett. Ur 
S:ta Claras församlingsbibliotek, med diskret gammal blå rundstämpel på titelbla-
det och gammal biblioteksficka på bakpärmens insida. 3000:-

Fiske s. 202f., 118 resp. 240. Fint samlingsband med tre arbeten i nordisk mytologi och 
sagovärld. Grundtvigs arbete består till stor del av översättningar ur den poetiska 
eddan, här i svensk översättning av Gabriel Guldbrand. Det danska originalet ut-
kom 1808. Andra upplagan av Jacob Adlerbeths svenska översättning av Snorres 
Edda, den första kom 1811 och en tredje kom 1829. Nyerups danska översättning 
utkom 1808. Hervararsagan är översatt och utgiven av A. A. Afzelius, och bygger på 
Verelius textutgåva från 1672. S:ta Clara församlingsbibliotek grundades 1860 och 
var Stockholms äldsta församlingsbibliotek. Namnet var fram till 1914 Klara försam-
lings Bokförråd. Dess lokaler var under många år belägna i fastigheten Klara Västra 
Kyrkogata 20 A-B.

13 HILDEBRAND, Hermann. Livonica, vornäm-
lich aus dem 13 Jahrhundert, im Vatikanischen 
Archiv. Riga, J. Deubner, 1887. 8vo. 71 pp. Minor 
foxing. Sewn as issued, uncut in original printed 
wrapper. 1200:-

14 JOHNSEN, Henrik Philip. Text til musiquen 
öfwer hennes kongl. höghets cron-printzeszans 
lyckeliga förlossning, som skedde then 13. jan. 
1746. Thenne musique sker i S. Clarae kyrka nästkommande söndag then 19 janua-
rii. Upstäld af Hinr. Phil. Johnsen, hans kongl. höghets kammar musicus, så ock 
directeur öfwer musiquen och organist wid St. Clara i Stockholm. Utan ort, (1746). 
4:o. (4) s. Äldre bläckpaginering i övre hörn. 2500:-

Henrik (Hinrich) Philip Johnsen (1717-79) kom 
till Sverige 1743 som medlem av tronföljaren 
Adolf Fredriks av Holstein Gottorp furstliga 
hovkapell. Han blev organist vid St. Klara 
1745 och 1763 hovorganist.  Denna konsert 
vid födelsen av prins Gustav, den blivande 
Gustav III, är ett av de första främträdanden 
Johnsen gör i Sverige. För denna konsert, 
liksom för flera av Johnsens tillfällighetsverk 
i Klara kyrka och för kungliga födelsedagar, 
finns inte musiken utan endast vokaltexten 
bevarade. Se Nordenfelt-Åberg s. 8.



15 KEYLAND, Nils. Folkliv i Värmlands finn-
marker. Efterlämnade uppsatser och bilder. 
Stockholm, Nordiska Museet, 1954. 8:o. 82 s.+ 
planscher. Blått okbd. Med Arne Biörnstads 
namnteckning. 400:-

(Nordiska Museets Handlingar 46.)

16 LINDQVIST, Nat. (utg.). En isländsk svartkonst-
bok från 1500-talet. Utgiven med översättning och 
kommentar av Nat. Lindqvist. Illustrerad. Uppsala, 
Appelbergs boktryckeri, 1921. 8:o. 77 s. Enstaka bly-
ertsanteckningar. Häftad och oskuren, med tryckt 
omslag, något nött rygg. Ur Gösta Bergs bibliotek, 
med hans namnteckning. 950:-

Första utgåvan av dessa isländska galdrar. Den is-
ländska handskriften, som består av 32 pergament-
blad och tre lösa blad, köptes av J. G. Sparfvenfeldt i 
Köpenhamn 1682, och finns nu på Vitterhetsakade-
mien och Historiska museet i Stockholm.

17 (MEYER, Ernst Ludv. Philip.) Examensväsendet i månen. Utdrag ur ett bref. 
[=Rubrik.] Stockholm, Alb. Bonniers boktryckeri, 1877. 8:o. (4) s. Första sidan 
inom svart ramtryck. Nära samtida gråpappersomslag. Från KB med dess blind-
stämpel, dublettutgallrad. 900:-

Satiren är underskriven ”Eder månturist”. Ett av exemplaren med första sidan inom 
svart sorgram. Denna tämligen elaka satir utkom 1877 (utan ram) med anledning 
av att den år 1870 beslutade examensstad-
gan då infördes. Med denna infördes bl.a. 
Filosofie doktorsgraden. Enligt blyertstill-
skrift ska den svarta sorgramen ha tillsatts 
vissa exemplar 1879 med anledning av F. 
F. Carlssons avgång som ecklesiastikmi-
nister november 1878. Bibliotekarien och 
litteraturvetaren Ernst Meyer (1854-1914) 
var även uppsakattad studentspexare samt 
verksam i samfundet SHT.



18 MONTELIUS, Oscar. Ett i Sverige funnet 
fornitaliskt bronskärl. Bidrag till vår kunskap 
om handelsförbindelserna mellan Skandina-
vien och länderna söder härom före vår tide-
räknings början. [=Rubrik.] Avtryck ur svenska 
fornminnesföreningens tidskrift XI bandet. 
Illustrerad. Stockholm, kungl. boktryckeriet, 
1900. 8:o. 108 s. Något lagerfläckig, och med 
lätta blyertsnoteringar. Samtida svart hkbd 
med handskriven pappersetikett på frampär-
men. Ur Arne Biörnstads bibliotek, med hans 
blindstämpel. 600:-

Frågan om handelsförbindelserna mellan Norden och omvärlden under forntiden-
engagerade Oscar Montelius mycket, liksom den italienska bronsåldern, och resulte-
rade i ett flertal olika uppsatser.

19 OLSEN, Magnus. Om troldruner. Illustrerad. 
Uppsala, A.B. akademiska bokhandeln, 1917. 8:o. 
29 s. Häftad, oskuren, med tryckt omslag. Ur 
Gösta Bergs bibliotek, med hans namnteckning.
 250:-

(Fordomtima. Skriftserie utg. av Oskar Lundberg. 
II.)

20 POLHEM, Christopher. Twenne betänkande, det förra angående oeconomien och 
commercen uti Swerige; det senare öfwer segelfar-
tens inrättande emellan Stockholm och Giötheborg. 
bägge på sidsta riksdag ingifne åhr 1720. Stock-
holm, Joh. H. Werner, 1721. 4:o. (2),+ 43,+ (blank),+ 
25 s. Lätta lagerfläckar och äldre bläckpaginering i 
övre hörnet, sista bladet med ett litet hål i margina-
len. Tagen ur band. 4000:-

Bring, Riksdagshandlingar, s. 18. Det första betän-
kande behandlar Sveriges järn, koppar, stål och 
mässing, vikten av att inrätta monopol och om 
svenska manufakturer. I det andra betänkande före-
slår Polhem det som ungefär hundra år senare blir Göta kanal.



21 SAHLGREN, Jöran. Blåkulla och blåkullafärderna. En språklig och mythistorisk 
undersökning. (Ur Namn och Bygd 1915). Illustrerad. Uppsala, AB Akademiska 
Bokhandeln, 1915. 8:o. 54,+ (2) s. Häftad och oskuren, med tryckt, något nött om-
slag. Ur Gösta Bergs bibliotek, med hans namnteckning 200:-

22 SCHALLING, Erik. Kyrkogodset i Skåne, Halland 
och Blekinge under dansk tid. Rättshistorisk ut-
redning på offentlig begäran verkställd. Stockholm, 
Nordiska bokhandeln, 1936. 8:o. XXXII,+ 405 s. + lös 
rättelselapp. Tillsammans med: 
SCHALLING, ERIK. Efterskrift till ”Kyrkogodset 
i Skåne, Halland och Blekinge under dansk tid”. 
Stockholm, Isaac Marcus boktryckeriaktiebolag, 1937. 
8:o. 66 s. Häftade och obetydlig nötta. Fint exemplar 
ur Hans Gillingstams bibliotek. (Statens Offentliga 
Utredningar 1936:28 respektive 1937:22). 750:-

Bakgrunden till denna utredning var ett antal rätts-
konflikter mellan staten och enstaka pastorat i Skåne 
om rätten till avkastning från hemman. Staten förlo-
rade i hovrätten och efter överklagan till Kungl. maj:t 
fann man det för gott att utreda huruvida kyrkohem-
man som uppkommit i Danmark under medeltiden 
kan anses höra till svenska staten eller inte.



23 SCHRÖDER, Johan Henric. Monumenta diplomatica svecana nunc primum in 
lucem edita atque animadversionibus 
historicis illustrata. 1-9. Diss. Upsaliae, 
Regiæ Academiæ typographi, 1820-22. 
4:o. (2),+ 8: (2),+ 9-18; (4),+ 19-26; (4),+ 
27-34; (2),+ 35-42; (4),+ 43-50; (2),+ 51-58; 
(4),+ 59-66; (4),+ 67-76 s.+ utv. tabell. 
Pappband från slutet av 1800-talet med 
vit rygg och blå marmorerade pärmar, 
med handskriven etikett på frampär-
men. Liten skada på ryggen. Ur biblio-
teket på Trolleholm, med Carl Trolle 
Bondes exlibris och bibliotekstämpel.
 1500:-

Setterwall 563. Marklin s. 114. Bland respondenterna kan nämnas Karl August Ni-
cander. Publikation av  svenska dokument från tiden 1441-1502.  Övriga responden-
ter är F. B. Ulfsparre, C. E. Günther, M. G. v. Schantz, B. G. Geijer, P. C. Arosenius, 
G. E. Sundström, C. A. Nicander, J. D. Elfström samt E. G. Sundberg.

24 SCHRÖDER, Johan Henrik. Tal och min-
nesteckningar. Första bandet. Uppsala, 
Leffler & Sebell. 1839. 8:o. (4),+ 125,+ (1) s. 
Häftad och oskuren, med nött och något 
trasigt, tryckt gult originalomslag. Dedi-
kation till brukspatronen Salomon von 
Stockenström på främre omslaget från 
”ungdomsvännen Joh. Hinr. Schröder”.
 1800:-

Setterwall 4418. Allt som utkom av Schröders 
tal. Innehåller minnetal över Jonas Hallen-
berg, Nils Fredr. Biberg, Erik Michael Fant 
och Matthias Norberg, delvis med förteck-
ningar över tryckta skrifter, samt ett tal med 
anledning av hertig Oscar Fredriks födelse, 
dvs den blivande Oskar II.



25 SKOGLUND, Alexandra. De yngre Axelssönernas förbindelser med Sverige 
1441-1487. Ak. avh. Uppsala, Wretmans Tryckeri, 1903. 8:o. XIX,+ (1),+ 246 s. Nå-
got nött hfrbd, guldornerad rygg med blå titeleletikett (Carl Lund, Stockholm). Ur 
Gustaf Elgenstiernas bibliotek, med hans förgyllda pärmstämpel, samt bläckan-
teckning på försättsbladet av Hans Gilingstam att han köpt boken på auktionen 
efter Elgenstierna 1955. 600:-

Alexandra Skoglund (1862-1938) 
var en kvinnlig akademisk pi-
onjär, som disputerade under 
Harald Hjärne med denna 
avhandling. Hon var lärarinna 
vid Nya Elementarskolan och 
Åhlinska skolan i Stockholm, 
sekreterare i Internationella 
kvinnoförbundet, och aktiv som 
ordförande i  Allmänna val-
mansförbundets centrala kvin-
noråd från 1920.

26 SMITT, F. A. Kritisk förteckning öfver de i Riksmuseet befintliga salmonider. 
Till Kongl. Vetsnskaps-Akademien inlemnad den 14 januari 1885. Atlas innehål-
lande 6 taflor och 13 tabeller. Stock-
holm, P. A. Norstedt & söner, 1887. 
Stor folio. (38) s.+ 6 dubbelsidiga lito-
gr. planscher, varav en kromolitogra-
ferad i färg. Häftad, med tryckt något 
trasigt omslag. (KVA Handlingar 
band, 21 n:o 8.) 2500:-

Fiskarna är målade av Axel Ekblom 
och litograferade av W. Schlachter. En 
viktig utredning om laxfamiljernas 
genealogi, av professorn vid Riksmu-
seets vetebratavdelning Fredrik Smitt. 
Tabellerna och planscherna var för 
stora för årsboken och fick utges på 
detta sätt separat medan texten åter-
finns i årsboken för 1886. Det finns enligt Björn Dal (Sveriges zoologiska litteratur 
s. 289) även ett särtryck av texten i samma format som detta, dock endast tryckt i 
några exemplar.



27 STEMMERMANN, Paul Hans. Die Anfänge der 
deutschen Vorgeschichtesforschung. Deutsch-
lands Bodenaltertümer in der Anschauung des 16. 
u. 17. Jahrhunderts. Diss. Heidelberg, 1934. 8vo. V,+ 
(blank),+ 155 pp.+ 22 plates. Stapled as issued, with 
spine papers. 700:-

Behandlar historieskrivningen från medeltiden, renäs-
sansen och fram till Leibnitz. Särkilt kapitel för Wolf-
gang Lazius och Philipp Cluverius. Även ett kapitel om 
forskningen i de skandinaviska länderna.

28 (SWEDENBORG, Emanuel.) Oförgripelige tanckar om swenska myntets för-
nedring och förhögning. Stockholm, Johan Hinrich Werner, 1722. 4:o. (20) s. 
Liten fläck på titelbladet. Tagen ur band. 4500:-

Hesse 1659. Warmholtz 7588. Första upplagan, en ny upplaga utkom så sent som 
1771. Mångfrestaren Emanuel Swedenborg (1688-1772) som bland så mycket annat 
också var intresserad av ekonomi varnar här för den kraftiga inflationen (myntets 
förnedring) men också för faran med att stärka en valuta. Ett mynts värde bör vara 
fast, man ska inte ”...rubba thet ädlaste som uti ens förwahr ligger”.


