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Nyhetslista 47

AHLSTRÖM, Otto. Glasögon i Nordiska museet jämte en överikt av glasögontypernas utveckling. Stockholm, Nordiska museet, 1947. 4:o. Front,+ 144 s.+ 17
planschblad med 225 inklistrade bilder. Illustrerad i texten. Förlagets ljusbruna
halvmarokängband.
1200:Bibliofilupplaga i 200 numrerade exemplar, varav detta är nr 35 (övertstruket), med
frontespisens träsnitt tryckt på Officina Typographicas handpress på Skansen. Med
historik och typindelning samt katalog över Nordiska museets samling.
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Armfelt. TEGNÉR, Elof. Gustaf
Mauritz Armfelt. Studier ur Armfelts efterlemnade papper samt andra
handskrifna och tryckta källor. 1-3.
Stockholm, 1883-87. 8:o. Inklistrat litogr. porträtt,+ (2),+ X,+ 470,+ (1) s.+
utvikbar karta; (2),+ IV,+ 437,+ (1); (2),+
VI,+ 459 s. Samtida ljusbruna hfrbd,
guldornerade ryggar med gröna titeloch deltiteletiketter och upphöjda bind,
alrotsmarmorerade pärmpapper. Tre
volymer.
1800:Setterwall 2193. Fint exemplar av första
upplagan. En andra upplaga utgavs
1893-94. Bring kallar Tegnérs levnadsteckning ypperlig. I: Armfelt och Gustaf
III. II: Armfelt i landsflykt. III: Under
omstörtningarna 1803-1814.

3

BRØGGER, A. W., FALK, Hj. & SCHETELIG, Haakon (Ed.) Osebergfundet. Utgit av den norske stat. 1-3 & 5. Richly photo illustrated. Kristiania (Oslo), 1917-28.
Folio. Grav. porträtt,+ IX,+ (2),+ 368 s.+ 27 utvikbara planritningar; X,+ 305 s.+
19 utvikbara planscher; VI,+ (2),+ 339,+ (1) s.,+ 14 planscher; (6),+ 279,+ (27) s.+ 111
planscher. Förlagets dekorerade linneband. Fyra volymer. Exemplar nummer 188
av en totalupplaga av 715 exemplar.
15000:Allt som då utkom av den stora publikationen av de arkeologiska fynden i Oseberg,
vilka grävdes ut 1904. Den felande, del 4, om textilierna, publicerade år 2006. Ett av
de viktigaste gravfynden som gjorts i Skandinavien från vikingatiden, med det nästan kompletta vikingaskeppet.

4 Dahlberg. Det gräsliga mordet på Joh. Sofia Dahlberg i Södra Teaterhuset den 28
september 1875. Jemte hennes lefnadsbeskrifning och porträtt. Stockholm, Aktiebolaget Forsete, 1875. 8:o. 20 s. Med porträtt i trägravyr. Tryckt på tidningspapper.
Häftad, med tryckt omslag.
1500:Mordet på Johanna Sofia Dahlberg, f. Andersson,
från Gränna väckte viss uppmärksamhet. Efter
sin ankomst som 18-åring till Stockholm hade
Johanna snart blivit ”stockholmiserad”, fått svårt
att behålla tjänster och 1869 inskrivits bland
”de fallna qvinnornas antal”. Hon bytte namn
från Andersson till Dahlberg och fick efter ett tag
beskydd av en äldre, ogift grosshandlare. Hon
skulle strax lämna sitt boende i Södra teaterhuset för en ny lägenhet på ladugårdslandet men
den 28 september 1875 upptäcktes hon av en liten
flicka liggande död i sängen, strypt till döds med
en snara. Grosshandlaren hade alibi. Tre okända
män hade på kvällen varit på besök i lägenheten. Hennes tidigare vänninna mamsell Högström hade uttalat sig hatiskt om den avlidne. Mordet förblev ouppklarat.
Den här något sensationslystna texten beskriver omständigheterna kring mordet och
polisens spaningar.
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DAHLMAN, Carl Edward. Karta öfver Mälaren och dess omgifningar upptagande ångbåtsleder, jernvägar, ångbåtsstationer och anloppsplatser, samt dessutom orter, herregårdar, bruk, kyrkor m. m. af C. E. Dahlman. Åtföljd af en kort
beskrifning öfver de viktigaste platser. [=Pärmtitel]. Stockholm, Albert Bonnier,
1868. 8:o. 24 s.+ utvikbar litogr. och kolorerad karta (37x76 cm). Oklotryggsband
med tryckta pärmar. Liten papperskada på främre pärmen.
1500:Texthäftet har titeln: Historisk-topogafiska notiser öfver de invid Mälaren och dess
omgifningar belägna städer, socknar, byar, herregods m.m.- Utgörande text till C. E.
Dahlmans karta öfver Mälaren. Utkom i två upplagor samma år.

6 Djur-kabinett. Samling af beskrifningar öfver märkvärdiga och nyttiga inhemska
och utländska djur; till ungdomes nytta och nöje utgifvne. Öfversättning med förändringar och tillägg, af H. M. C. Med 12 kopparstick. Stockholm, J. A. Probst förlag, tryckt hos J. Hörberg, 1828. Tvär 8:o. Grav. handkolorerat extra titelblad,+ 103,+
(1) s.+ 12 grav. handkolorerade planscher. Fläckar och revor, åtskilliga textblad
med textförluster, många blad lösa. Alla planscher dock hela. Samtida marmorerat
pappband.
4500:Klingberg 1828:8. Dal s. 135. Nött
men ändå charmigt exemplar.
Planscherna är troligen graverade
av Carl Johan Billmark, som dock
signerat endast det graverade
titelbladet. Översättare och utgivare var Henrik Magnus Cornelius (1798-1830). Översättningen
är gjord efter fransk förlaga och
fanns att köpa både kolorerad och
okolorerad. Cornelius var kammarskrivare i tullverket.
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Ericsson. Proceedings at the Unveiling of the Statue of
John Ericsson in Potomac Park, Washington, D.C. under
the auspices of the John Ericsson Memorial Commission.
May 29, 1926. Washington, United States Government
Printing Office, 1929. 8vo. 66 pp.+ 9 plates. Publ. cloth.
(Sixty-Ninth Congress, First Session Senate Document No.
161.) 
600:Present at the unveiling were President Coolidge, and the
Swedish Crown Prince Gustav Adolf. Includes an Adress of
the Royal Highness the Crown Prince of Sweden.
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FEHR, Isak (utg.) Strängnäs stads tänkebok
för 1590-talet. Utgifven med inledning och
anmärkningar. Strängnäs, Westerlundska boktryckeriet, 1903. Stor 8:o. XVI,+ 106 s. Häftad,
oskuren och ouppsprättad, med tryckt omslag.
Något trasig i ryggen. Dedikation till Eugène
Lewenhaupt
500:Särtryck i 40 exemplar ur Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria, XII.

9 HARRIS, Robert. Selling Hitler. The Story
of the Hitler diaries. London, faber and faber,
1986. 8vo. 402 pp.+ plates. Publ. cloth with dustwrapper.
350:Den fascinerande historien om ”upptäckten” av
Hitlers dagböcker och försäljningen av dem till
tidningen Stern.

10 HYLTÉN-CAVALLIUS, Gunnar Olof. Wärend
för 200 år sedan. Föredrag hållet vid soiréen
för konstnärernas och litteratörernas pensionskassa, lördagen den 1 februari 1851. Stockholm,
Ivar Haeggströms boktryckeri, 1877. 8:o. 20 s.
Tryckt med rött ramtryck. Häftad, med tryckt
omslag.
600:-

11 [Karl X Gustavs danska krig] Historische warhaffte und auszführliche Beschrei
bung was in den Friedenshandlungen in Dännemarck biß anhero vorgelauffen,
wobey zu befinden unterschiedliche merckwürdige Stücke und Beylagen, die den
eigentlichen Verlauff solcher Handlung desto deutlicher vorstellen. Nach dem zu
Dantzig heraus gegebenen Abruck. Utan ort, 1659. 4:o. (24) s. Lätt lagerfläckig och
med enstaka småfläckar. Bladen lite naggade i yttermarginalen, särskilt i början.
Tagen ur band, med bläcknumrering på titelbladet.
2500:VD17 23:316493W. Bibl. Danica III, sp. 174. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 190.
Warmholtz 8367a. Åtminstone två varianter finns. Det i Danzig utgivna trycket utkom samma år. Med återgivande av ett flertal latinska dokument med tysk översättning.

12 [Karl X Gustavs danska krig] Kort extract aff dee hufwud-orsaker, som Kongl.
m:tt wår allernådigste konung och herre, oomgängeligen bewekt och necessiterat
hafwe, at ikläda sigh åter å nyo wapnen emot Danmarck. Stockholm, Henrich
Keyser, 1658. 4:o. (8) s. Nötta kanter. Fuktfläck i yttermarginalen. Titelbladet med
fläck i innermarginalen. Fläckar på sista sidan med liten textförlust. Tredje bladet
med veck vid tryckningen, med minimala bokstavsförluster. Tagen ur band, med
bläcknumrering på titelbladet.
3000:Bibl. Danica III, sp. 147. Klemming, Sveriges förhållanden, s. 153. Finns i flera varianter, bl.a. en tryckt i Göteborg. Här sammanfattas i tretton punkter varför Karl X
Gustav såg sig tvungen att bryta den tämligen nyss ingångna Roskildefreden. Upp-

räkningen av små och stora danska
avtalsbrott ska visa att de danskes ord
och pacter inte är att lita på, då de har
” fattat ett outhsläckeligit haat, krijgh
och illwilia i hiertat, emoot Kongl.
Mayst, och des rijketz lycka och wälgång” och därför troligen skulle anfalla
vid första bästa tillfälle. ”Hwarföre
sådant at förekomma, är hans Kongl.
mayst. forcerat och nödhtwungen, at
sökia sin säkerheet igenom wapnen,
den han eliest seer sigh medh tractat
icke kunna nå och erhålla”.

13 LA MOTTRAYE, Aubrey de. Historical and Critical Remarks on the History
of Charles XII, King of Sweden, by Mr. de Voltaire, Design’d as a Supplement to
that Work. In a Letter to the Author, by Mr. de La Motraye. Translated from the
French. The Second Edition. London, T. Warner, 1732. 8:o. Grav. front,+ 96 s. Sammanbunden med:
(ROBINSON, John.) An Account of Sueden:
Together with an Extract of the History of that
Kingdom. By a Person of Note, who Resided
many Years there. The Third Edition. London,
Tim. Goodwin, 1717. 8:o. (6),+ 86,+ (4, förlagsreklam) s. Engelskt (?) hfrbd från mitten av 1800-talet med blindpressad rygg med breda upphöjda
bind, marmorerade snitt. Med T. R. Francis exlibris.
4500:Warmholtz 5947 not. Andra engelska upplagan
av Mottrays brev till Voltaire, utgiven samma
år som den första. Mottraye besökte Sverige 1715
och stannade till 1720, men innan dess hade han
besökt Karl XII i Turkiet, och han räknas som en
trovärdig skildrare av kungen. Dessa hans kritiska
anmärkningar mot Voltaire utgavs samtidigt på franska och engelska. Voltaire lät
sedan detta brev tillsammans med sitt föraktfulla svar ingå i senare upplagor av
hans Karl XII:s historia. Robinsons skildring av Sverige, “An Account of Sweden”,
utgavs första gången 1694.

14 [Lagar.] Swerikes landz lagh, effter som han är aff fordom den stormechtige
höghborne furste och herre, herr Carll then nijonde, Swerikes, Götes, Wendes,
finnars, carelers, lappars i Norlanden,
the kaijanders och esters i Liffland etc.
konung, öffuersedd, confirmerat, och
åhr 1608. publicerat worden. Nu medh
konung Mai.tz privilegio på nyt uplagd
och aff trycket uthgången i Stockholm.
Stockholm, Ignatius Meurer, 1621. Folio. (8) s.+ 99 blad. Titelbladet tryckt i
rött och svart inom träsnittsram. Texten med ramtryck. Blad fyra med papperslagning i marginalerna, stor men
svag fuktrand inledningsvis, enstaka
fläckar. Samtida bläckanteckningar i
marginalen. Sammanbunden med:
Swerikes rijkes stadz lagh, effter den
stormechtige, höghborne furstes poch
herres, herr Gustaf Adolffs, Sweiges,
Göthes och Wendes, &c. konungz,
storfurste til Finland, hertigh til Estland och Carlelen, herres uthöfwer
Ingermanland, &c. befalning, uthgångin aff trycket uthi Stockholm. Stockholm,
Ignatio Meurer, 1618 (1622). Folio. Grav porträtt,+ (4) s.+ 95,+ 3 bl. Titelbladet tryckt
i rött och svart inom träsnittsram. Texten med ramtryck. Sista bladet med papperslagningar, liten genomgående fläck i nedre marginal, fuktrand från bl. 89.
Härligt samtida skinnband över träpärmar, ryggen med upphöjda bind, pärmarna
blindpressade med metallhörnbeslag, spår av spännen med beslagen bevarade,
blåa snitt. Liten fin lagning av kapitäl. På försättsbladet återfinns Johannes Rudbecks delvis utsuddade
namnteckning, daterad 1915, och
hans bläcknotering om upplagan
samt att boken köpts från Björck
och Börjesson. Har tillhört den
baltiske adelsmannen och assessorn i Dorpats hovrätt Caspar von
Ceumern, med anteckningen ”Sua
Caspari von Ceumern et Haeredes”
på första titelbladet. Ytterligare en
äldre namnteckning på första titelbladet.
40 000:-

Collijn sp. 482 & 491 (2 exemplar). Rudbeck 9 & 10. Strömbom 4 samt fig. 91. Härligt
exemplar av både stads- och landslagen, båda utgivna av Johannes Bure. Första utgåvan av landslagen trycktes 1608. Stadslagen är i det ovanliga nytrycket från 1622,
vilket är ett rent omtryck av 1617-18 års
upplaga med enstaka små rättelser (se
Rudbeck 10). Titelbladens träsnittsramar är signerade av C. von Sichem.
Porträttet i stadslagen är av graverat
av V. S. Trautman och förställer Gustav II Adolf i kröningsdräkt omgiven
av landskapsvapen. Vid sidan av
vackert samtida band även bra både
äldre och nyare proveniens. Caspar
von Ceumern (1613-92) tillhörde den
Livländska adeln, blev adlad i Sverige
1622 men aldrig introducerad på Riddarhuset. Han studerade juridik och
blev assessor i hovrätten i Dorpat och
landtricher i Pernau, liksom medlem
av reduktionskommittén 1683. Han
utgav i Riga 1690 ”Theatridium Livonicum”. Han dog barnlös och slöt själv sin ätt,
så några ”haeredes” blev det dessvärre inte. Johannes Rudbeck är den som i lagbibliografin har uppmärksammat och utrett skillnaden mellan 1617-18 års tryck av
stadslagen och detta omtryck. Detta är mycket sannolikt det exemplar av boken som
uppmärksammade honom på detta tidigare okända tryck.

15 LINDSTRÖM, K. Finanssvindelaffären John Law (1718-1720) av P. A. Cochut
(1853 jämte några ur finanslitteraturen hämtade bilder och profiler. Stockholm,
A.B. Seelig & Co, 1938. 8:o. 132 s.+ planscher,+
rättelseslip. Häftad, oskuren och delvis ouppsprättad. Med hälsning från författaren på
omslaget.
150:Antikapitalistisk skrift, utgiven som en fortsättning på densammes ”Hur sparkapitalet
plundrades”, och som avser att ”...fästa den ansvarkännande allmänhetens uppmärksamhet
på en del allvarliga ekonomiska missförhållanden och maktmissbruk från finansvärldens
sida”.

16 LUNDBORG. A. G. Sundby socken.
Företrädesvis i antikvariskt och kulturhistoriskt hänseende. Motala, Karlsson
& Sjöströms boktryckeri, 1904. 8:o. 96,+
(1) s. Illustrerad. Brunt hkbd med guldornerad rygg och med marmorerade
pärmpapper (Carl Lund Bokbinderi).
Med Gustaf Elgenstiernas förgyllda
pärmexlibris på frampärmen.
750:Trevligt exemplar.

17 MARIA PAVLOVNA. Education of a Princess. A Memoir by Marie, grand Duchess of Russia. Translated from the French & Russian under the editorial supervision of Russel Lord. New York, The Viking Press, 1931. 8vo. xii,+ 388 pp.+ fold.
genealogical chart,+ 31 plates. Publ. cloth with slightly torn dustwrapper.
750:Första amerikanska upplagan av Maria Pavlovnas memoarer. En svensk utgåva
kom 1930. Maria Pavlovna, Grand Duchess Maria Pavlovna of Russia, (1890-1958)
var kusin till tsar Nikolaj II och under åren 1908-1914 gift med prins Wilhelm och
således prinsessa av Sverige. Mamma till Lennart Bernadotte. Hon flydde från Ryssland vid revolutionens utbrott och ägnade sig åt konst och konsthantverk. Mot slutet
av sitt liv bodde hon i Konstanz och umgicks åter med prins Wilhelm och hon är
begravd på Mainau.

18 Mestorf. UNVERHAU, Dagmar. Ein anderes Frauenleben. Johanna Mestorf
(1828-1909) und ”ihr” Museum vaterländischer Altertümer bei der Universität Kiel.
1-2. Kiel, Wachholtz, 2015. 4to. XXVI,+ (4),+
390; XXI,+ (blank),+ 391-846,+ (1) pp.+ 41
plates. Publ. cloth. Two volumes. (Schriften
des Archäologischen Landesmuseums Band
13:1-2).
950:Part one and two is the biography. A third
part with her diary have also been published.
Johanna Mestorf is famous for being an early
female archaeologist and the first female museum director in Prussia and possibly the first
female professor in Germany. She had a lot
of contact with Danish and Swedish archaeologists, she took part in the International
archaeological Congress in Stockholm 1874
and exchanged letters with Sven Nilsson, Oscar Montelius, Bror Emil & Emil Hildebrand
etc., whose books she translated to German.

19 PØDENPHANTH, W. S. Fragmenter af en
dagbog holden paa en reise i Sverrig. Af W.
S. Pødenphanth, skuespiller. Aalborg, Jessens
boghandling, 1840. 8:o. 93 s. Delvis oskuren i
fint marmorerat pappband, ryggen med svart
titeletikett, med det tryckta omslaget medbundet (Nils Linde, Göteborg).
2500:Bring 586. Skådespelaren Wolff Sigvardt Pødenphant (1797-1881) reste med ett danskt
teatersällskap 1836 i södra Sverige. De besökte
och uppträdde i Helsingborg, Ramlösa, Lund,
Malmö, Kristianstad, Karlshamn, Göteborg
och Uddevalla. De uppträdde på danska,
men Pødenphant menar at publiken utmärkt
förstod danskan och att de ”opfattede Vittighederne od Finesserne i et stykke langt over
Forventning”.

20 QUENSEL, Oscar. Bidrag till svenska
liturgiens historia. 1-2. Uppsala, Lundequistska bokhandeln, 1890-93. 8:o. (4),+
137; (4),+ 64; 218,+ (1) s. Häftade, oskurna
och ouppsrättade. Tre häften, något nötta
i ryggen. Del två med dedikation till
Eugène Lewenhaupt, del ett med anteckningen av Lewenhaupt att han köpt in
dem på auktion i Uppsala 1924 efter Edw.
Berling.
750:Setterwall 4161. Andra delen utgiven i två
häften. Del 1: Historisk belysning af 1529års handbok. Del 2: Det svenska högmässoritualets historia intill 1614.

21 SCHÜRER von WALDHEIM, E. W.
M. Riddarholmskyrkan. Stockholm, P.
A. Norstedt & söner, 1897. 8:o. Front.+
43 s. Häftad i gult tryckt omslag. Det
bakre omslaget lite solkigt, det främre
med lätt ljusrand i överkanten. Fint ex.

300:Trevlig fotoillustrerad genomgång av
Riddarholmskyrkan och dess historia.

22 SENEBIER, Jean m.fl. Säkra och almänna grundsatser, at förespå och
bestämma wäderlekens förhållande.
Af herrar Sennebier, Meijer, Toaldo, v.
G. d’Isjonval och Berlin. Stockholm,
Anders Jac. Nordström, 1802. 8:o. 56
s. Lätta småstänk. Senare marmorerat
pappband med grön ryggtitelremsa.
Namnteckning.
1200:Ständigt aktuellt ämne! Översättning av
Olof Linderholm (1762-1834), med signaturen ”-fdhm”.

23 SVENSÉN, Bo. Ärans och minnets valuta. Svenska Akademiens minnespenningar 1786-2009.
Stockholm, Svenska Akademien, 2010. 8:o. XLV,+
(blank),+ 488 s. Rikt illustrerad. Förlagsband med
skyddsomslag. (Svenska Akademiens handlingar
från år 1986, fyrtionde delen.)
250:Den första boken som ger en samlad och enhetlig
beskrivning av samtliga minnespenningar som
Svenska Akademien varje år har utgivit sedan instiftelsen 1786.

24 THYSELL, Ernst. Beskrivning över Båstads
och Malens badorter samt omgivningar. Båstad. J. Wesströms bokhandel, 1913. 8:o. 36,+ (12)
s. Illustrerad. Häftad, med tryckt omslag. 400:De sista 12 sidorna innehåller annonser. Upplagan blev uppenbarligen inte helt lättsåld. Priset
på omslaget är med blyerts sänkt från 50 till 25
öre.

25 URSIN, Georg Frederik. Reise i Sverrig aar 1838 af G. F. Ursin. Hermed 6 lithographerede prospecter. Köpenhamn, forfatterens forlag, i Bianco Luno’s boktrykkeri, 1839. 8:o. X,+ 312,+ (1) s.+ 6
litogr. planscher. Något lagerfläckig.
Fint svart litogr. originalpappband,
marmorerade snitt. Med dedikation
till ”Capitain Lindeberg”, dvs Anders
Lindeberg. Bibliotekstämpel från Odd
Fellow i Trollhättan.
4500:Bring 608. Mycket fint exemplar och
med trevlig proveniens. G. F. Ursin
(1789-1849) var dansk matematiker.
Hans resa genom Sverige gick genom
Malmö, Lund, Göteborg via Göta kanal till Norrköping och Stockholm och
därefter tillbaka till Göteborg. På sidan
308 omtalar Ursin att han ombord stött på kapten Anders Lindeberg (1784-1842) och
med glädje mottagit dennes olika skrifter.

26 WACHENHUSEN, Hans. Paris 1867. Bilder
från exposition. Öfversättning af Benedict
Elekrep. Stockholm, P. B. Eklund, 1867. 8:o.
(4),+ 124 s. Häftad, oskuren med nött litogr.
omslag.
600:En livfull reportagebok från världsutställningens Paris. Wachenhusen (1823-1898) var
en produktiv tysk krigskorrespondent och
reseskildrare. Översättare är Gustaf Gabriel
Bengtsson Oxenstierna (1840-1905). Pseudonymen Elekrep blir baklänges ”Perkele”.

27 (WAHLSTRÖM, Oscar Frithiof.) De fattigaste i Stockholm. Sotritningar ur de
eländas lif. Vid fängelseporten - ”Fallna Magdalenor” – I utkanter och gränder Intelligensens proletärer - Handelns martyrer – På Stockholms La Morgue - Mater
Dolorosa. Stockholm, 1890. 8:o. 32 s. Samtida svart klotrygg med orange pappärmar, det tryckta omslaget monterat på frampärmen. Spår av borttaget exlibris,
bakpärmen med stänk.
450:Tryckt på mycket dåligt tidningspapper. På omslaget anges som författare Oscar
Frithiof. Han skrev ett antal små korta skildringar av Stockholms baksida, såsom
”Stockholmska nätter och äfventyr” (1889) och ”Stockholmska skuggsidor” (1888).

