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Nyhetslista 43

(ADLERSPARRE, Carl.) Historiska samlingar. 1-5. Stockholm, Johan A. Carlbohm / Fr. B. Nestius, 1793-1822. 8:o. (4),+ 405 s.+ utvikbar grav. plansch; (4),+ 390;
(4),+ 414,+ (1); (3),+ (blank),+ 394; (3),+ (blank),+ 443,+ (1) s. Enstaka småfläckar,
femte delen något lagerfläckig inledningsvis. Något nött samtida hfrbd, guldornerade ryggar med röda resp. gröna titel- och deltiteletiketter. Fem volymer, liten
skada på tredje delens övre kapitäl. Ur Bengt Hildebrands bibliotek, med hans
namnteckning och anteckning om att exemplaret tillhört hans farbror Emil Hildebrand.
4500:Setterwall 214. Carl Adlersparre
(1752-1825) arbetade i hela sitt liv
på Riksarkivet och ”Historiska
samlingar” innehåller utdrag
ur handskrifter rörande svensk
historia. Gustav III var mycket
positiv till projektet och beviljade ett anslag på 200 rdr per år.
Samlingarna innehåller exempelvis handlingar angående krigsväsendet under Gustav I:s och Erik
XIV:s tid, om eldsvådan i Stockholm år 1625, handlingar kring
trolldomsväsendet i Stockholm
1676-77 samt en del ”kärleksskvaller”. Bring skriver att dessa
handlingar ”äro förträffligt redigerade och i editionshänseende överlägsna flertalet
äldre publikationer av liknande slag samt försedda med värdefulla noter”.
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BÉRAUD, F.-F.-A. Les filles publiques de Paris,
et la police qui les régit, par F.-F.-A. Béraud. Précédées d’une notice historique sur la prostitution
chez les divers peuples de la terre, par m. A. M. 1-2.
Paris & Leipzig, Desforges et compagnie, 1839. 8vo.
VI,+ 4,+ cviii,+ 9-260,+ (1); 323 pp. Some spotting.
Contemporary half calf, gilt spines, green marbled
edges. Two volumes. Fine copy from the library
of Ericsberg, with the book plate of Carl Jedvard
Bonde.
6000:The preface is written by Albert Montmont. F. F. A.
Béraud was for many years head of what could be
described as the vice squad in Paris. He describes in
this book, from his first hand knowledge, the prostitution in Paris, especially that practiced openly in
the streets. He saw prostitution as something necessary but in great need of regulation.

3

BILLMARK, Carl Johan. Rhenströmmen från Cöln
till Mainz. Tjugo vuer tecknade efter naturen och
lithographierade i Paris af C. J. Billmark. Stockholm,
Hörbergska tryckeriet/ Paris, Lemarcier, (1836)37. Folio. Litogr. titel,+ 32 s.+ 20 litogr. planscher,
samtliga med skyddspapper. Första sidan med fläck
upptill, bläckplump s. 27 och en planch med lätta lagerfläckar, annars ren. Nött samtida rött hfrbd med
guldornerad rygg och röda klotpärmar, den främre
med initialerna ”C.K”.
5000:Linnström s. 126. Utkom i fyra
häften, med texten tryckt av
Hörberg i Stockholm och de
litograferade planscherna av
Lemercier i Paris. Textens rubriktitel lyder: ”Rhenströmmen
från Köln till Maynz, innehållande tjugo de mest intressanta
vyer, tecknade efter naturen
år 1836 af C. Billmark, med en
kort beskrifning”.

4 BÜLOW, Dietrich Heinrich von. Gustaf
II Adolf i Tyskland. Dess fälttogs kritiska
historia. Af von Bülow. Öfwersatt från tyskan af C. G. Sjöstén. Örebro, N. M. Lindh,
1816. 8:o. 1-2. Grav. front,+ (4),+ 158; grav.
front,+ 146,+ (1) s. Senare ljusbrunt halvmarokängband, guldornerad rygg med
svart titeletikett, marmorerade pärmpapper och snitten putsade (Mogens Dickow
Lund, Anker Kysters eftr. Förgyllare Hagel
Olsen). Fint exemplar.
2000:Setterwall 1870. Företal av C. G. Sjösten.
Planscherna föreställer Gustav II Adolf resp.
Wallenstein. Det tyska originalet utkom
postumt 1808. En dansk översättning utkom
1834. Dietrich Heinrich von Bülow (17571807), var preussisk militär och författare. Missnöjd med sin militära karriär utvandrade han till Amerika där han blev en aktiv swedenborgare. Efter sin återkomst
till Berlin ägnade han sin tid åt militärt skriftställeri om strategi och taktik Hans
mest kända arbeten är ”Geist des Neueren Kriegssystems” (1799) och ”Der Feldzug
von 1805” (1806). Pga av det sistnämnda arbetet blev han fängslad, anklagad för
högförräderi. Han dog som rysk fånge i Riga.
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DAHL, Viking. Det kvinnliga inflytandet
i Wagners liv och konst. Några reflexioner med anledning av ett 100-årsminne.
Varberg, Standard-Edition, (1939). 8:o. 32 s.
Klammerhäftad, med tryckt omslag. Tryckt
i 600 exemplar, varav detta är nummer 19.

600:Viking Dahl (1895-1945), svensk komponist.
Han studerade dans för Isadora Duncan i
Paris, och - på rekommendation från Ravel - komposition för Charles Koechlin. Han
utgav ett antal små musikteoretiska arbeten.
Upplageuppgiften måste nog tas med en
nypa salt.

6 DELLOYE, H.-L. (Ed.) Chants et chansons populaires de la France. Premiére
[-troisième] série. Paris, Libraire de Garnier, (1843). Large 8vo. Engr. front.+ (8),+
(223); engr. front,+ (8),+ (228); engr. front.+ (8),+ (224) pp. With 336 steel engravings
and with 183 music plates. Some foxing and off-setting, mostly in the beginning.
Fine 20th-century half red
morocco binding, gilt spines,
marbled boards with gilt frames, top edges gilt (Henning Jensen, with his gilt monogram).
Three volumes. From the library of Hugo Wistrand. 9000:Sander 162. First edition. Fine
and richly illustrated edition of
French popular chants, with 87
songs with texts and musical
settings for piano. The fine steel
engravings are after Daubigny,
Grandville, Trimolet, Steinheil,
Boilly, De Beaumont, Meissonnier and others. ”Das dreibändige Werk ist eins der Köstlichen
Erzeugnisse des romantischen
Geister in Frankreich” (A. Rümann. Das illustrierte Buch des
XIX Jahr. p. 137.).
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DeVRIES, Kelly. The Norwegian Invasion of England in
1066. Woolbridge, The Boydell
Press, 1999. 8vo. xii,+ 322 pp.
Publ. cloth with dustwrapper.

400:On the battle of Stamford Bridge where Harold II Godwinson
defeated Harald Hardrade of
Norway.

8

FORSSELL, Hans. Sveriges inre historia från Gustaf den förste. Med särskilt
afseende på förvaltning och ekonomi. 1-2. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 186975. 8:o. (4),+ 235,+ (blank),+ 72,+ IV,+ (1); (4),+
123,+ (blank),+ 127 s.+ 2 utvikbara tabeller,+
insatt rättelseslip. Första delen lagerfläckig. Fint
senare rött halvmarokängband, guldornerad
rygg med upphöjda bind och mörkblå titeletiketter, guldornerade marmorerade pärmar, röda
snitt (Mogens Dickow Lund, Anker Kysters eftr.
Förgyllare Hagel Olsen). Fint exemplar. 2500:Setterwall 1049. Ett viktigt bidrag till Sveriges
ekonomiska historia under Gustav Vasa och
innehåller som bilagor betydelsefullt aktmaterial
samt dokument i avtryck. Del två innehåller bl.a.
Anteckningar om mynt, vigt, mått och varupris i
Sverige under de första femtio åren af vasahusets
regering.

9 FRIES, Elias. Botaniska utflygter. En samling af strödda tillfällighets-skrifter. 1-3.
Uppsala, N. W. Lundequist resp. Stockholm, Zacharias Hæggström, 1843-64. 8:o.
(4),+ IV,+ 328; (8),+ 344; VI,+ (2),+ 448 s. Första delen något lagerfläckig, mer på s.
209-40 och solk i marginalen på
s. 441 i sista delen. Fina, samtida
ljusbruna hfrbd med guld- och
blindpräglade ryggar, något
fläckiga. Tre volymer.
4000:Krok 154. Volbracht 651. Fint
exemplar av botanikern och mykologen Elias M. Fries samling
av uppsater om naturen, tidigare
utgivna i avhandlingsform eller som bidrag. Innehåller bl.a.
”Grunddragen av Aristoteles’
naturlära”, ”Öfver vexternas
namn”, ”Våren, en botanisk
betraktelse”, ”Bidrag till Skandinaviska vegetationens historia efter rullstens-perioden”, ”De i Sverige växande
pilarterna och deras vigt i landthushållningen”, ”Minnesteckning öfver Erik Gustaf
Geijer”. Svamp behandlas framförallt på s. 321-407 i tredje delen. En ny upplaga av
första delen utkom 1853.

10 FRIESEN, Otto von & GRAPE,
Anders. Om Codex Argenteus.
Dess tid, hem och öden. Med ett
appendix av Hugo Andersson.
Uppsala, Svenska litteratursällskapet, 1928. 8:o. VII,+ (1),+ 204,+ (4)
s.+ planscher,+ 8 faksimil. Mörkbrunt halvmarokängband, guldornerad rygg med upphöjda bind,
marmorerade pärmpapper med
förgyllda linjer, övre guldsnitt och
med omslaget medbundet (Levins
bokbinderi). (Skrifter utgivna av
Svenska litteratursällskapet 27.)

1500:Mycket fint exemplar, med bandet
signerat undertill.

11 GJÖRWELL, Carl Christoffer (utg.) Stockholms historiska bibliotek. 1-3. Stockholm, Peter Jör. Nyström, 1755. 8:o. 270,+ (2) s. Nötning på s. 16-17 med förtunning
av trycket och en mindre fläck i övre kant s. 87-90. Samtida hfrbd, guldornerad
rygg med upphöjda bind, liten skada på övre kapitäl. Samtida bläckanteckningar
på försättsbladet, och med ”dupl” anteckning. Ur D. G. Neschers bibliotek, med
hans svartstämpel på titelbladet.
2500:Lundstedt I, 60. Warmholtz 9112. Ett register på
sju sidor utkom 1756.
En av Gjörwells tidigaste historiska samlingar
med den sedvanliga blandningen av uppsatser,
recensioner, historiskt källmaterial m.m. En
fortsättning utgörs av “Det Swenska Biblioteket”. Daniel Georg Neschers (1753-1827) bibliotek
var särdeles starkt i svensk historia och det skulle efter honom säljas på auktion i Stockholm
1828, men förvärvades istället av Kungliga biblioteket. Därifrån har denna sålts som dubblett,
troligen på 1831 års stora dubblettförsäljning.

12 HALLENDORFF, Carl. Historiografi och censur under frihetstiden. Frågan om en rikshistoria öfver Karl XII. Separat
ur Svenska Litteratursällskapets tidskrift Samlaren XX, 1899.
(Uppsala, 1899.) 8:o. 35,+ (1) s. Häftad, med omslag. Dedikation till Eugène Lewenhaupt på omslaget.
150:Ej i Setterwall. Om varianter av anmärkningar till Nordbergs
stora biografi över Karl XII.

13 HILDEBRAND, Emil & GRIMBERG, Carl. Ur källorna till Sveriges historia under nyare tiden. 1-2. Stockholm, Norstedts, 1911-12. 8:o. V,+ (1),+ VIII,+ 320,+ (2),+
321-504 s. Ljusbruna halvmarokängband, blindpräglade ryggar med upphöjda bind och förgylld textning, marmorerade pärmar, övre guldsnitt med
övriga snitt putsade och med omslagen
medbundna (G. Hedberg, signerade på
ryggarna). Två volymer. Ur Bengt Bernströms bibliotek, med hans blindpressade monogram på ryggarna.
2200:Mycket fint exemplar. Behandlar tiden
1520-1721 (del I) och 1719-1809 (del II).

14 (HYLTÉN- CAVALLIUS, Gunnar Olof) Utg. Svenskt historiskt magazin. I.
Stockholm, A. Bonniers förlag, 1849. 8:o. (2),+ 80, 65-78 s. Samtida rött hkbd med
marmorerade pärmar, blekt rygg. Ur Carl Trolle Bondes bibliotek på Trolleholm,
med exlibris och pärmetikett med monogramstämpel.
2000:Setterwall 204. Allt som utkom av Bonniers försök att i
Gjörwells, Loenboms och Adlersparres anda utge en periodisk publikation med blandade historiska urkunder.
Häftena var tänkta att utkomma i häften om 5-6 ark och
subskription fick endast tecknas per band, omfattande
3-4 häften. Detta var dock allt som kom ut. (Information
efter det tryckta bakre omlaget). Ovanlig. Den innehåller
otryckta handlingar ur Kungliga biblioteket och Riksarkivet, och innehåller bl.a. “Johan Arfvetzsons ransakning
om trolldomsväsendet i Elfzdal socken år 1688”, “G. Psilanders berättelse om den action som den 28 juli 1704 egt
rum emellan svenska convoy-skeppet Öland och åtta engelska örlogsskepp”, “Berättelse om mordet på Malcolm Sinclair”.

15 LANGER, Thure L. (utg.) Anteckningar om Carl XII:s besök i Dalsland åren
1716-1718, Klefmarkssläktens historia,
dalsländska karoliner samt sägner och
minnen. Samlade och utgifna af Thure
L. Langer. Vänersborg, Vänersborgs
boktryckeri (Gritz Berg), 1914. 8:o.
62,+ (1) s. Illustrerad. Häftad, med gult
tryckt omslag.
900:Utgiven till det då snart timande
200-årsminnet av Karl XIIs besök i Dalsland i samband med norska fälttåget.
Innehåller ”Berättelse om Halfward
Bryngelssons ärende och samtal med
konung Carl XII:te samt ett rim” (Skillingtryck 1839), ”Klefmarks-släkten” av
Jacob Petré, ”Dalslandskaroliner” och
”Gränsförsvaret i Dalsland 1711 och
allmogen” troligen av utgivaren, samt
många andra anonyma bidrag.

16 LINDER, Carl Wilhelm &
WALBERG, Carl August.
Svenskt-grekiskt lexikon.
Uppsala, Lundequistiska Bokhandeln, 1862. 8:o. (4),+ 535,+
(1) s. Något nött samtida hfrbd,
guldornerad rygg med svart titeletikett. Äldre namnteckning
och Nils Sandbergs exlibris.

2800:Fint exemplar av den ovanliga
första upplagan av den enda
större ordboken från svenska
till klassiska grekiska, tryckt av
Edquist och Berglund. Ett faksimiltryck utkom 1985.

17 MAGNUS, Olaus. Historia om de nordiska folken. Nu för första gången i svensk
öfversättning utgifven genom Michaelisgillet. I-V. Uppsala, Michaelisgillet, 19091951. 4:o. (6),+ V,+ (blank),+ II,+ 264,+ (1); (6),+ II,+ (blankt),+ 280,+ (1); (6),+ II,+
228,+ (4),+ 4; (6),+ III,+ (blank),+ 330,+ (1); XII,+ 705,+ (1) s. Titelbladen tryckta i
rött och svart. Illustrerade. Ljusbruna hfrbd, ryggarna svartpräglade med upphörda bind, övre guldsnitt och med omslagen medbundna. Fem volymer. Ur Sten
G. Lindbergs bibliotek, med hans exlibris och med blyertstillskrift till denne på
50-årsdagen av ”gamla Upsalavänner”.
4000:Första kompletta svenska översättningen! I redaktionskommittén satt Oscar Almgren, Gunnar Collin, Isak Collijn, Axel Nilsson och Rutger Sernander. Femte delen
utgörs av kommentarer utarbetade av John Granlund.

18 MALMSTRÖM, B. E. (resp. och förf.) || ATTERBOM, P. D. A. (pres.) Om konstens väsende och betydelse. Ak. avh. Uppsala, Leffler och Sebell, (1842).
8:o. (2),+ 15 s. Häftad, oskuren och ouppsprättad.

450:Marklin 54. Poeten och författaren Bernhard Elis
Malmströms avhandling under Atterboms inseende.
Atterbom var professor i Estetik och vitterhet, en professorstol som Malmström tog över 1859.

19 OLSEN, Magnus. Hedenske kultminder
i norske stedsnavne. I. (Med 3 karter i
teksten og i større kart.) Kristiania (Oslo),
Jacob Dybwad, 1915. 8:o. X,+ 315 s.+ stor
utvikbar karta. Lagerfläckig och enstaka
blyerts- och rödkriteundertrykningar.
Samtida vinrött hkbd, ryggen med beige
titeletikett och med främre omslaget medbundet, marmorerade snitt. (Videnskapsselskapets skrifter. II. hist-Filos Klasse,
1914, no 4.) Ur Vilh. La Cours bibliotek,
med hans exlibrisstämpel och med anteckningen att han fått den av Sigrid Undset
24/7 1923.
2000:-

20 PETERSSON-BERGER, Wilhelm. Domedagsprofeterna. Handling i 3 akter af Wilhelms Peterson-Berger. Stockholm, Abr.
Lundquists K. Hofmusikhandel, 1912. 8:o. 102
s. Nära samtida grönt kbd med guldornerad
rygg med något blekt röd titeletikett, främre
omslaget medbundet. Med Inge Jahnson-Rosenborgs namnteckning, daterad 1912. 450:Första upplagan av librettot till PetersonBergers ”Domedagsprofeterna, Musikaliskt
lustspel i tre akter”. Musiken komponerades
mellan 1912 och 1917 och verket hade premiär
på Kungliga teatern 1919.

21 PLANCK, Brita. Förnuft eller känsla. Adel,
kärlek & äktenskap. Stockholm, Appell förlag,
2018. 8:o. 159,+ (1) s. Illustrerad. Förlagsband med
skyddsomslag.
180:Om adliga äktenskap under 1700-1800-talet.

22 RANTASALO, A. V. Vorbereitungen zum Säen und
Pflanzen im Volksaberglauben der Finnen und Esten mit
entsprechenden gebräuchen der Germanen verglichen.
Diss. Sortavala, Suomen Kirkon Sisälähetysseuran kirjapaino, 1919. 8vo. VI,+ (2 blanks),+ 146,+ (1) pp. Sewn as issued,
uncut, with spine paper.
600:Avhandlingen ventilerades vid Helsingfors universitet december 1919.

23 SCHEFFER, Carl Fredrik. Pieces concernant l'education du prince royal, à présent roi de Suede. Par son excellent M:r le comte Charles de Scheffer. Traduites du
suédois. Stockholm, H. Fougt, 1773. 8:o. (8),+ 28 s. Lagerfläckig, sista bladet kraftigt. Brunt hkbd från slutet av 1800-talet med
marmorerade pärmpapper och handskriven
titeletikett på främre omslaget. Ur Carl Trolle
Bondes bibliotek på Trolleholm med exlibris och
monogramstämpel på titeletiketten.
2500:Setterwall 3365. Översatt och utgiven av den lärde
abbén Domenico Michelessi (1735-73) som även
1778 utgav den svenska originaltexten liksom en
italiensk översättning. Även en tysk och en dansk
översättning utkom. Carl Fredrik Scheffer (171586) var åren 1756 till 1762 guvernör åt kronprinsen
och prinsarna, och hans inflytande på den blivande Gustav III lär ha varit stort. Han dog dessutom på Trolleholm i Skåne, vilket
förstås gör denna proveniens extra skojig.

24 SILFVERSTOLPE, Carl (utg.) Konung Erik XIV:s
nämnds dombok. Stockholm, P. A. Norstedt & söner,
1884. 8:o. (4),+ 332 s. Titel tryckt i rött och svart. Ljusbrunt hfrbd, guldornerad rygg med diskreta upphöjda
bind och svart titeletikett, marmorerade pärmpapper
och snitt, främre omslaget medbundet (G. Hedberg).
(Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande
Skandinaviens historia. Historiska Handlingar del 13:1.)
Karl Bergströms namnteckning på omslaget och ur
Jens Erik Warfvinges bibliotek, med hans exlibris. Fint
exemplar.
1800:Setterwall 421.

25 (STIERNEMAN, Olof von.) Underdånig förteckning på mine af min accordssumma gjorde utgifter til fäderneslandets tjänst. [=Rubrik s. 4.] (Stockholm,
Lars Kumblins änka, 1775.) 8:o. (2),+ 68,+ (3) s. Häftad, med samtida marmorerat
pappomslag. Fint exemplar. Med bläckanteckningen ”Generalen och Commendeuren Baron Fabian Wrede” på första sidan.
2500:Istället för titelblad finns en tryckt friskrivning, daterad 19 julii 1775, för tryckaren
Lars Kumblien änka, där allt ansvar för de 73 tryckta exemplar ”...som jag nu aflemnat till herr majoren och riddaren Olof von Stierneman” övergick till denne ”...
hälst som han intet låter försällja dem i allmänheten”. De 73 exemplaren skulle istället delas ut till ”wederbörande”. Därmed kunde det anses som att verket inte var
offentliggjort och tryckaren således inte ansvarig. Detta exemplar har förmodligen
delats ut till Fabian Wrede.

Olof von Stierneman (1725-1808) var militär och tjänstgjorde i nio år, fram till 1765,
vid Royal Suedois i Frankrike, och därefter vid kronprinsens regemente. Han skrev
huvudsakligen historiska och militärhistoriska skrifter, men var politiskt aktiv och
något oförsiktig, framförallt år 1775. Det år utgav han både ”Upplysningar om regementsförändringen i Sverige år 1772”, av vilken hela upplagan (73 exemplar) drog in,
och ”Opartisk-afhandling om de swenske politiske-författningars förbättring”, vars
25 exemplar också drogs in, varefter hovrätten dömde honom till döden. Han benådades dock av rådet och spärrades istället in på Vaxholms fästning. Föreliggande
skrift är istället en presentation av vad han anser vara sina rättmätiga krav på kronan efter sina många år i statens tjänst.

26 TAGORE, Sourindro Mohun. The Universal History of Music compiled from divers sources. Together with various original notes on Hindu music. Varanasi-1 (India), Chowkhambra Sanscrit Series Office, 1963. 8vo. (10),+ VI,+ 354,+ XX,+ (2) pp.
Publ. cloth with dustwrapper. (Chowkhambra Sanscrit Studies vol. XXXI.) 800:Second edition, first published in 1896. This is indeed a universal history. The national chapters cover: I. ASIA: 1. China.
2. Siam. 3. Japan. 4. Corea. 5. Thibet. 6. Burmah. 7. India.
8. Ceylon. 9. Persia. 10. Arabia. 11. Turkestan. 12. Turkey
in Asia. II. AFRICA: 1. North Eastern Africa. 2. Northern
Africa. 3. Western Africa. 4. Central Africa. 5. Southern
Africa. 6. Eastern Africa. 7. Madagascar. III. EUROPE: 1.
Greece. 2. Turkey. 3. Austria. 4. Russia. 5. Scandinavia. 6.
Denmark. 7. Holland. 8. Belgium. 9. Germany. 10. Switzerland. 11. Italy. 12. Sicily. 13. Sardinia. 14. Spain. 15. Portugal.
16. France. 17. England. 18. Scotland. 19. Ireland. 20. Iceland.
IV. AMERICA 1. North America. 2. The West Indies. 3. Central America. 4. South America. V. OCEANIA: 1. Malaysia.
2. Australasia. 3. Polynesia. Appendix a few facts concerning Hindu music.

27 TEGNÉR, Elof. Friherre Jacob Cederström och
förberedelserna till 1809 års revolution. [=Rubrik.]
Aftryck ur Historisk Tidskrift 1895. Stockholm, Kungl.
boktryckeriet, 1895. 8:o. 32 s. Häftad, delvis ouppskuren, med tryckt omslag. Dedikation till Eugène Lewenhaupt från förf.
150:Setterwall 2402.

28 [Tegnér.] HAMILTON, Hugo. 24 teckningar till Frithiofs saga av dr. Tegner. Comp.
och litogr. af H. Hamilton. [=Häftesomslagstitel.] (Stockholm), J. P. Gjöthström, (1828).
Folio. 24 litogr. planscher. Lätta lagerfläckar.
Oskurna i ett senare marmorerat hfrbd,
guldornerad rygg med titel i guld, stänkmarmorerade pärmpapper och med första
häftesomslaget medbundet (P. A. Norstedt
& söners bokbinderi). Med Thorsten Laurins
exlibris.
4000:-

Linnström I, s. 542. Fint exemplar av allt som utkom, något titelblad utkom aldrig.
Planscherna utgavs i fyra häften, med 6 planscher vardera och med varsitt tryckt
häftesomslag, av vilka endast det första finns medbundet här.
Hugo Adolf Hamilton (1802-71) på Boo slott i Närke var konstnär, liberal politiker,
generaldirektör för postverket och även chef för dramatiska teatern, och understödde som sådan den svenska dramatiska produktionen. Han ägde stor konstnärlig
begåvning och utgav ett antal litografiska verk, med illustrationer både till Tegnérs
och Nicanders dikter, och en ”Teckningar ur Skandinaviens äldre historia”.

