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Nyutgiven översättning av Johannes Magnus
1

MAGNUS, Johannes. Goternas och svearnas historia. I översättning av Kurt Johannesson. Med kommentarer av Kurt Johannesson och Hans Helander. Text +
Kommentarer. Stockholm, Michaelisgillet och Kungl. Vitterhets Historie
och Antikvitets Akademien, 2018.
Folio. (8),+ 723,+ (1); 376,+ (2) s. Förlagets klotryggsband med tryckta pappärmar. Två volymer, i klotförstärkt
pappkassett. (KVHAA Handlingar,
historiska serien 35.)
490:Den andra svenska översättningen
av Johannes Magnus mycket viktiga
svenska historia som hade stort inflytande på 1500- 1600- och början av
1700-talets svenska historieuppfattning. Vasakungarnas självbild och den
svenska stormaktstidens huvudideologi Goticismen fick här sitt manifest.
Den förra svenska översättningen
kom 1620, då översatt av Eric Schroderus. Denna nya har försetts med inledningar
av både Kurt Johannesson och Hans Helander, om Johannes Magnus och om hans
roll i samtiden, samt blivit försedd med lärda och roande löpande kommentarer till
Johannes Magnus text. Fin grafisk utformning av Lars Paulsrud. Den latinska originalupplagan ”Historia de omnibus Gothorum Sveonumque regibus” utkom i Rom
1554.

2

AAQUIST JOHANSEN, Svend. Sisyfos sjunger - en konsert för sopran, bariton,
recitatrice, to dansere, cello solo, kor og orkestre. [=Omslagsetiketter]. Duplicerat
och delvis maskin- och handskrivet. (1979). Stor folio. (3),+ 1-78; 80-113; (2),+ 90 s.
Med handskrivna röda tusch- och blyertsmarkeringar (troligen av Jan Zetterberg).
Första delen med en med bläck handskriven titel (av Aaquist?) och blad 2 med
inklistrade duplicerade sidor. Häftade med blå papersomslag med maskinskrivna
titeletikett, i ringpärmar. Tre volymer. Ur Jan Zetterbergs bibliotek.
2500:Första delens handskrivna titel: ”Sisyfos sjunger bestilt av Stockholm kulturhus
med støtte af Nomus. VIII 1979”. Kompositionen som är 70 minuter lång består av
delarna I. Sinfonia, II. Nocturne, III. Morgon, och IV. Energien. Text av Inger Christensen i svensk översättning av Sven Christer Swahn. Verket beställdes till invigningen av Stockholms kulturhus konsertsal 1979 och uppfördes under Aaquists ledning
tre gånger med succé. Den uppfördes senare även en gång med danska radiosymfonikerna. Svend Aaquist (född 1948) representerar den unga danska musikmodernismen från slutet av 1960-talet, verksam som frilansande komponist med många
beställningsverk, av vilka denna dominerar andra halvan av 1970-talet. Detta exemplar av partituret har tillhört koreografen Jan Zetterberg som troligen arbetade med
koreografin av de två dansarna i verket.

3

[Adel.] Betydelsen af Sveriges adel uti dess
historia. En betraktelse för dagen. Ny upplaga.
Stockholm, Lundberg & Komp, 1844. 16:o. (2),+
44 s. Häftad och oskuren, med tryckt omslag.

450:Första bokupplagan. Texten trycktes först i tidningen Freja 1841. En mot adeln mycket kritisk
text. Slutsatsen är att alla olyckor som drabbat
Sverige genom tiderna kan härledes ur ”...den
förderfliga grundsatsen, att en kast får finnas till
för sin börds skull, får äga inflytande, företräden
och anspråk utan att äga några egenskaper af eget
värde”.

4 ALMQVIST, Bo. Norrön niddiktning. Traditionshistoriska studier i versmagi.
Ak. avh. 1-2. Nid mot furstar. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1965-74. 8:o. 260 s.+
löst spikningsblad; 201 s. Häftade, oskurna. (Nordiska texter och undersökningar
21 & 23.). Andra delen med dedikation till Dag (Strömbäck).
400:Del 1: Nid mot furstar, del 2: Nid mot missionärer. Senmedeltida nidtraditioner. Första delen utgör avhandlingen.

5

AMBROSIANI, Sune. Från de svenska skråämbetenas dagar. Stockholm, AB Svenska Teknologföreningens förlag, 1920. 8:o. (4),+ 188 s.+ 16
planscher. Samtida halvpergamentband, ryggen
med något nött titeletikett, marmorerade pärmpapper, övre guldsnitt och omslaget medbundet
(G. Hedberg). Med Efr. Lundmarks namnteckning.
600:-

6 BRUNIUS, Jan. Vasatidens samhälle. En vägledning till arkiven 1520-1620 i Riksarkivet.
Stockholm, Riksarkviet, 2009. 8:o. 256 s. Rikt
illustrerad. Förlagsband med något nött skyddsomslag. (Skrifter utgivna av Riksarkivet nr 32.)

200:Arkivguide.

7

CARLSEN, Elling. Optegnelser fra den österrigsk-ungarske Polarexpedition
(1872-1874) ved E. Carlsen. Tromsö, Carl Hansens bogtrykkeri, 1875. IV,+ 87 s. Häftad, delvis ouppsprättad med nött, delvis trasigt och
solkigt tryckt omslag, lös i ryggen. Med delvis
bortriven namnteckning, daterad tromsö 1900.

1800:Ishavskaptenen Elling Carlsen från Tromsö
(1819-1900) var pionjär i utforskandet av Spetsbergen. År 1872-74 deltog han i den österrikiskungerska expeditionen under amiral Tegethoff
för att finna en Nordostpassage. De upptäckte
Franz Josefs land men sedan frös expeditionen
fast. Samtliga fick lämna fartygen för en dramatisk återfärd och de räddades av ryska fiskare.
Elling Carlsen tog slutligen jobb som fyrvaktare i Lofoten, där han verkade till 1894.

8

Frigel. WALLIN, Josef & BESKOW, Bernhard von. Vid sekreterarens herr Pehr
Frigels jordfästning i S:t Clara kyrka den 9 december 1842. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1843. 8:o. 60 s. Något fläckig
mot slutet. Häftad, i nött svart pappersomslag.
900:Från s. 13 ”Pehr Frigel, minnesteckning af
Bernhard v. Beskow”. Den trycks igen i Beskows ”Minnesbilder” från 1860. Tonsättaren
Pehr Frigel (1750-1842) kom från Kalmar. I
Stockholm blev han medlem i Utile Dulci och
dess musikaliska direktör. Han blev 1778 medlem i Kungl. Musikaliska Akademien och blev
lärare i musikteori. En av hans mest kända
kompositioner är oratoriet ”Försonaren på
Oljeberget eller Christi himmelsfärd”, som
uppfördes 1815 och 1820. Detta är den första
biografin över honom.

9 GEETE, Knut Robert. Studier rörande Sveriges
romantiska medeltidsdiktning. I. Eufemiavisorna. Ak. avh. Uppsala, Esaias Edquists boktryckeri, 1875. 8:o. (4),+ 61 s. Samtida blått kbd med
guldornerad rygg och frampärm, främre omslag
medbundet. Dedikation till Eugène Lewenhaupt
på omslaget.
450:Allt som utkom. Den blivande bibliotekarien Robert Geete (1849-1928) var även en av de flitigaste
utgivarna av medeltidstexter i Svenska fornskriftsällskapet.

10 GÖDEL, Vilhelm. Katalog öfver fornisländska och fornnorska handskrifter. Stockholm, P. A. Norstedt & söner,
1897-1900. 8:o. (2),+ 459 s. Tryckt på tjockt papper. Senare
rött hkbd, guldornerad rygg och med främre omslaget medbundet. (Ur Kungl. bibliotekets handlingar 19-22.) 2000:Almquist 2755. Med utförliga kommentarer om handskrifternas innehåll och historia, samt uppgifter om vilka handskrifter som ligger till grund för äldre utgåvor av sagotexter.

11 Göteborgs konserthus. Berättelse avgiven av
stadsfullmäktiges byggnadskommitté för konserthuset vid invigningen den 4 oktober 1935.
Göteborg, 1935. 4:o. 70,+ (1) s.+ planscher. Häftad,
oskuren med omslaget i fint skick.
400:Med bidrag av Gustaf Ageberg ”Göteborgs musikliv i gångna tider”, Henning Beyer ”Byggnadshistoria” och Nils Einar Eriksson ”Konserhusbyggnaden”.

12 HAZELIUS, Gunnar. Om handtverksämbetena under medeltiden. en inledning
till skråväsendets historia i Sverige. Med författarens
lefnadsteckning. Stockholm, Nordiska museet, 1906.
8:o. (4),+ XXXV,+ (blank),+ 160 s.+ porträtt. Titel
tryckt i rött och svart. Samtida halvpergamentband,
ryggen med något nött titeletikett, marmorerade
pärmpapper, övre guldsnitt och omslaget medbundet (G. Hedberg). (Bidrag till vår odlings häfder
utgifna af Nordiska Museet 9.)
600:Postumt utgiven med förord av Eli E. Heckscher.
Biografin över Gunnar Hazelius skriven av Verner
Söderberg. Innehåller också föredraget ”Om patriotismen. Ett föredrag i Uppsala i november 1898”.

13 HEDIN, Sven. Neue forschungen in Mittelasien und Tibet. Mit Karte auf einer
Tafel und zwei Kärtchen im Text. Sonderabdruck aus Petermanns Geographischen
Mitteilungen 1935. Heft 9/10. Gotha, Justus
Perthus, (1935). 4to. 275-295 pp,+ folding map.
Sewn as issued, with printed wrapper. 450:Unter Mitwirkung von Dr. Erik Norin, Privatdozent Dr. Birger Bohlin, Privatdozent Dr. Nils
Hörner, Amanuens Gerhard Bexell, Dr. Waldemar Haude, Dr. David Hummel, Dr. Nils Ambolt, Amanuens Folke Bergman, Dr. Ture Arne
und Dr. Gösta Montell.

14 HOLMBERG, Paul Elis. Norden i Södern.
Anteckningar från en Romresa. Varberg, J. P.
Nybergs boktryckeri/ Bokhandeln i Falkenberg distribuerar, 1881. 8:o. 52,+ (4) s. Häftad
och delvis ouppsprättad, i grönt marmorerat
pappomslag med det tryckta originalomslaget
medhäftat. Ur Thore Virgins bibliotek, med
stämpeln Bibliotheca Qvarnforsiana.
500:Ovanlig. Den handlar huvudsakligen om
Birgitta, Kristina och Gustav III i Rom, men
även en del Rominspirerade dikter och annat.
Holmberg gav 1878 även ut ”Från en Romresa.
Intryck och stämningar” som t.o.m. utgavs i en andra upplaga 1880.

15 HULTING, J. Ryssarnas härjningar på Sveriges östra kust
åren 1719-1721. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1913. 8:o.
IV,+ 76 s.+ plansch. Illustrationer i texten. Rött samtida hkbd
med guldornerad rygg. (Svenskt folkbibliotek. II:7.) Med A.
Coyets namnteckning med kulspetspanna daterad 1970. 250:Planschen avbildar Rutger Fuchs.

16 JÓNSSON, Finnur. Den norsk-islandske skjaldedigtning udgiven af kommissionen for det Arnamagnæanske legat ved Finnur Jonsson. A:1-2-B:1.2. Köpenhamn,
Gyldendalske boghandel, 1912-15. 8:o. X,+ (1),+ (blank),+ 690; VII,+ (2),+ (blank),+
541; X,+ (1),+ (blank),+ 690; VII,+ (2),+ (blank),+ 610,+ (1) s. A1 med s. 185-187 och
B1 med s. 177-(178) även i kancellansblad. A1 och B1 i samtida bruna halvmarokängband,
guldornerade ryggar med upphöjda bind och med samtliga
häftesomslag medbundna på
slutet. A2 och B2 i något nötta
samtida röda hkbd med guldornerade ryggar. Fyra volymer.
Dedikationer till professor
Frits Läffler på häftesomslagen
till A1 och B1.
4500:-

A: ”Text efter handskrifterne” 1-2. B: ”Rettet text” 1-2. Delarna A1 och B1 utgavs av
Finnur Jónsson 1912 och de båda delarna A2 och B2 utgavs år 1915 av kommissionen
Ludvig Wimmer, Johannes steenstrup, Finnur Jónsson, Sofus Larsen och Kr. Erslev.
Språkvetaren Frits Leffler (1847-1921) var professor i Nordiska språk och svenska i
Uppsala, bror till Gösta Mittag-Leffler. ”Den förste som lyckades åstadkomma en
samlad vetenskaplig utgåva av skaldedikter var den isländske lärdomsgiganten Finnur Jónsson (1858–1934), professor i nordisk filologi i Köpenhamn och skicklig utgivare av talrika fornisländska texter. Hans utgåva "Den norsk-islandske Skjaldedigtning" (1912–15) består av fyra tjocka band, varav de två första återger dikterna efter
samtliga då tillgängliga handskrifter, medan de två följande återger samma texter
i rekonstruerad och normaliserad form med översättningar till danska. Det är den
utgåvan som legat till grund för alla vidare studier av skaldedikt, och de flesta har
fått nöja sig med att läsa de danska översättningarna, eftersom resten är så svårtydd” (Lars Lönnroth).

17 [Kapare.] Kongl. maj:ts nådiga kungörelse, angående tilstånd för swenske undersåtare, at utrusta och nyttja kapare-fartyg, under den tid, blockaden af konungariket Norriges hamnar fortfar; Gifwen Stockholms
slott den 12 april 1814. Stockholm, i Kongl. Tryckeriet,
1814. 4:o. (3) s. Tagen ur band.
300:Ända sedan 29 september 1813 hade svenska undersåtar
tillåtits utrusta kaparefartyg för att hindra handelsfartyg
att angöra norska hamnar, vilka var satta under blockad
”...intil des Norriges förening med Swerige, som genom
de högtidligste tractater är afgjord och försäkrad, warder
werkstäld”.

18 Karl XII på slagfältet. Karolinsk slagledning. Sedd mot bakgrunden av taktikens
utveckling från äldsta tider. 1-4 +
atlas. Stockholm, Generalstaben,
1918-19. 4:o + atlas i imperialfolio. Grav. porträtt,+ (8),+ 241 s.+
3 faksimil,+ porträtt,+ 57 planer
och kartor; grav. porträtt,+ (4),+
243-513 s.+ 9 porträtt,+ 2 dubbelsidiga ljustryck efter fotografier,+
6 litograferade färgplanscher med
fanor,+ 36 planer och kartor; grav.
porträtt,+ (4),+ 515-879 s.+ 6 porträtt; 2 faksimil,+ 2 litogr. plan-

scher med fanor,+ 6 ljustryck efter fotografier, varav 2 dubbelsidiga,+ 14 planer och
kartor; (4),+ 881-1136,+ 8 (förteckning på bibliofilupplagans mottagare) s.+ faksimil,+ 2 porträtt,+ 15 planer och kartor. Atlas: (6) s.+ 12 planscher,+ 83 kartor,+ rättelseslip. Tryckt på tjockare linnelumppapper. Mycket
eleganta mörkblå halvmarokängband med guldornerade ryggar, pappärmar med förgyllda kantlinjer och
med främre omslagen medbundna (Esseltes bokbinderi, signerade Komp. H. Park.) Fyra volymer. Atlas i
originalklotryggsmapp med linnepärmar. Med Carl
Göran Åhlunds exlibris.
12000:Bibliofilupplaga i 275 numrerade exemplar, varav detta
är nummer 265 för löjtnanten vid kungl. Wendes artilleriregemente C. G. Åhlund. Förutom att vara tryckt på
bättre papper och vara numrerad innehåller bibliofilupplagan även ett betydligt större bild- och kartmaterial
än normalupplagan.

19 [Kungsträdgården och Humlegården.] Förordning för them som wilje spatsera i
kongl. maj:ts trä-gårdar wid St. Jacob, och den andra, Humlegården kallad. Daterad 8 april 1763. (Stockholm), Kongl. Tryckeriet, (1763). Folio. Ettbladstryck. Vikt.

4500:Förhållningsregler för de som vill promenera i de kungliga trädgårdarna ”Kungsträdgården” och Humlegården. Förordningen som är utfärdad av Jacob Albrecht von
Lantingshausen och kontrasignerad av A. G. Claréen gör bl.a. klart att inget gement
folk, såsom lakejer, drängar och pigor eller barn bör släppas in i parkerna. De ska ”...
tå theras herskaper nyttja promenaden, qwarstadna wid portarne”. Annars är det
mycket regler som tar hänsyn till de kungliga trädgårdsmästarnas arbetsro.

20 LAURENT, Lilly m.fl. Laurent. Minne från Laurentska släktmötet 2-7 juli 1909.
Stockholm, Wilhelmssons boktryckeri, 1909. 8:o. 66 s. Med tre planscher inräknade i pagineringen. Marmorerat pappband med handskriven etikett på frampärmen och med främre omslaget medbundet. Tryckt i 100 exemplar, varav
detta är nummer 97. Troligen tilldelad
”Arkivforskaren N. Sahlström” vilket är
skrivet med bläck samt med blyertsnoteringen ”Julafton 1909, tack 31/12”. Med
Gunnar von Heidekens exlibris. 950:Innehåller Lilly Laurent, ”Kåseri öfver
förhållandena vid midten af 1700-talet med Laurentska familjeinteriörer.
Hållet å Pipersk muren på Laurentska
släktmötets andra dag den 3 juli 1909”,
”Jean Baptiste Laurent i Berlin 1743. Tablå författad av Anna Brita Bergstrand
och spelad av Knut Laurent och Cecilia
Almgren på festen hos Edvard Laurent
i stockholm på släktmötets första dag
den 2 juli 1909” och Edvard Laurent,
”Hyllningen för kvinnan vid festbanketten på Hasselbacken” samt ”Afskedsorden vid
utflykten till Drottningholm på släktmötets fjärde dag den 5 julli 1909”.

21 Lindbergh. FISCHER, Jim. The Lindbergh Case. New Brunswick, Rutgers University Press, 1974. 8vo. (8),+ 480 pp. Illustrated. Publ. cloth with dustwrapper. Fine.

600:-

22 NOUGARET, Pierre Jean Baptiste. Hymnes pour toutes les fêtes nationales; Précédés de réflexions sur le culte exclusif & les prêtres, extraites d’Helvétius; d’une
prière á l’être suprême: suivis de couplets patriotiques, destinés aux différentes fêtes républicaines,
& de poésis relatives â notre révolution. Paris,
chez l’auteur, Louvet, Deroy, Duchesne, C. F. Cramer, (1796). 12mo. (8),+ xviii,+ 19-148 pp. Minor
holes in margin pp 91-92 and 147-148, spot on p.
121. Contemporary half calf, gilt spine with red
label, marbled boards and yellow edges. Engraved
bookplate.
9500:Första upplagan. Fin samling av patriotiska franska revolutionssånger. Pierre Jean Baptiste Nougaret (1742-1823) från Rochelle var en mycket flitig
utgivare och författare med över 100 utgivna titlar, bl.a. inom teater- och musikhistoria. Mest känd är han för sitt samarbete med Nicolas Edme Restif de La Bretonne,
som han mötte när han 1766 kom till Paris.

23 STURLASSON, Snorre || GRAPE, Anders (utg.). Edda. Uppsala-handskriften DG
II. Facsimiledition i ljustryck på uppdrag av Sveriges riksdag utgiven med historisk inledning av Anders Grape†. (1)-2. Stockholm, Generalstabens litografiska
anstalt, 1962-77. Stor 4:o. (4),+ 127,+ (3) s.+ (112) s med fotografiska faksmil; XXI,+
(2),+ 288 s. Titelblad tryckta i rött och svart. Olinneband. Två volymer. Ur Helmer
Gustavsons bibliotek.
2200:Upplaga tryckt i 500 exemplar.
Del två med transkriberad text
och paleologisk kommentar av
Anders Grape, Gottfrid Kallstenius och Olof Torell. Inledning
och ordförråd av Olof Torell.
Utgiven av Uppsala Universitetsbibliotek till Universitetets
500-års-jubileum.

24 SVENNUNG, J. De latinska inskrifterna på
K. Vetenskapssocitetens bärnstensbrädspel.
Särtryck ur Kungl. Vetenskapssocitetens årsbok 1960. Uppsala, 1960. 8:o. s. 123-138. Häftad.
Dedikation till Erik Wistrand.
150:-

25 TROTZIG, Gustaf. Metaller, hantverkare och arkeologi. Från nutid till forntid.
Stockholm, Hemslöjdens förlag, 2014. 8:o. 317 s. Rikt illustrerad. Förlagets klotryggsband med pappärmar.
400:-

26 VERGILIUS MARO, Publius. P. Virgilii Maronis Georgicorum libri IV. Det är:
Fyra böcker om jordbruk, ifrån latin öfversatte. Stockholm, Carl Stolpe, 1780. 8:o.
(1),+ XXIII,+ 163,+ (1) s. Blindpressat lila kbd
från början av 1800-talet, guldornerad rygg,
gröna snitt, ryggen blekt. Med Henning Schales diskreta namnstämpel på titelbladet.1600:Hebbe 538. Den lite märkliga kollationeringen
beror på en felpaginering av förordet. Första
svenska översättningen av Vergilius lantbruksdikt Georgica, översatt av Olof Lindberg
(1742-1810) till prosa. Den första översättningen
till svensk vers gjordes av Gudmund Jöran Adlerbeth 1807. Olof Lindberg som även gav ut ett
stort ”Antiquitets-lexicon” i tre delar har försett
utgåvan med många kommentaren och noter.

27 WIBERG, Albert. Den svenska musikhandelns historia. Stockholm, 1951. 8:o. 495
s. Illustrerad. Rött halvmarokängband med guldornerad rygg, övre guldsnitt och
med omslaget medbundet (Esseltes bokbinderi, H. Park). Liten nötning på övre
främre fals. Stämpel från Musikhistoriska museet Stockholm.
1200:Mycket fint exemplar av standardverket om den svenska musikhandeln. Första kapitlet behandlar det svenska musiktryckets historia samt om de tidigaste svenska
musikförlagen.

