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1

BEAUMARCHAIS, Caron de.
Figaros bröllop eller den lustiga
dagen. Komedi i fem akter af
Caron de Beaumarchais. Fri öfversättning af Isidor Lundström
med två musikbilagor af Ivar
Hallström. Stockholm, Jos. Seligmann & C:is förlag, 1881. 8:o.
(4),+ 196 s. Samtida blått klotryggsband med blå pappärmar,
guldornerad rygg.
450:Trevligt exemplar av översättningen av Beaumarchais pjäs
Figaros bröllop. De två musibilagorna av Hallström är ”Cherbins
kupletter” och ”Bröllopshymn”.

2

BEIJER, Agne. Gustaviansk opera. [=Rubrik.]
Särtryck ur Ord och Bild. Stockholm, Iduns
tryckeri, 1922. 8:o. 23-38 s. Illustrerad. Grönt
kbd med tryckt omslag medbundet. Dedikation på omslaget, tyvärr beskuren. Med Gunnar Brobergs exlibris.
200:-

Nyhetslista 55

3

BERG, Bengt. Genezareth von Bengt
Berg. Stockholm & Leipzig, Albert
Bonnier Verlag, 1912. 8:o. (5),+ (3,
blanka),+ 297 s. Nött rött hfrbd med
guldornerad rygg med upphöjda bind,
övre guldsnitt med övriga snitt putsade
(G. Hedberg). Med dedikation till Carl
Grimberg på försättsbladet.
2000:Numrerad ”vorzugausgabe” om 100 exemplar tryckta på holländskt van Gelder papper hos Rossbergska tryckeriet,
signerade av författaren och utgivna på
Albert Bonniers tyska filial. Detta är
nummer 27. Första tyska upplagan av
Genezaret, Bengt Bergs andra bok, utkommen samma år som den svenska.

4 (BERG, Per Gustaf.) Svenska adelsmäns öden. Också en adelskalender. Stockholm, hos P. G. Berg, 1872. 12:o. (4),+ 188 s. Enstaka
fläckar. Senare blått något nött kbd, ryggen med röd
titeletikett. Med Fredrik af Sandebergs exlibris.750:Klassiskt uppslagsverk. Innehåller avdelningarna:
“Adelsmän, döda i krig”, “Adelsmän, dömda till döden, men benådade”, “Adelsmän, halshuggna och
arkebuserade”, Adelsmän, omkomna genom olyckshändelser”, “Drunknade adelsmän”, “Adelsätter,
på märkligt sätt utslocknade”, “Fruktsamma adliga
äktenskap”, “Kammarherrars olycksöden”, “Adelsmän, öfvergångna till katolska, mahomedanska och
grekiska troslärorna”, “Adelsmän, som afsagt sig adelskapet” samt “Adelsmän sjelfmördare”.

5

BUCHT, Gösta Hedniska kultorter i mellersta Norrland.
Härnösand, 1920. 8:o. 11 s. Med inklistrad rättelselapp.
Klammerhäftad med omslag. Dedikation till Bengt Hesselman. Stämpel från Nordiska seminariet, Uppsala.
220:-

6 CANDAUX, Jean-Daniel. Histoire
de la famille Pictet 1474-1974. 1-2.
Genève, Etienne Braillard, 1974. Folio.
xiv,+ 231; (4),+ 233-571 pp.+ folding genealogical chart,+ facsimiles of letters
and manuscripts. Printed in red and
black. Richly illustrated with pasted
colour photos of paintings, prints and
title pages to books. Publ. light tan
glazed calf, spines with raised bands,
front boards with blind stamped
arms. Two volumes, each in a matching slip case.
12000:Printed in 200 copies, of which 190 are
numbered 1-190 and 10 are numbered
I-X. This is number 155. Beautifuly produced cultural history of the learned
Swiss bank family Pictet.

7

CARLSSON, Sten. Gustaf IV Adolf. En Biografi. Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1946. 8:o. 368 s.+ planscher varav en utvikbar. Fint lila halvsaffianband, rikt
guldornerad rygg med brun titeletikett, gröna klotpärmar, marmorerade snitt och
med omslaget medbundet (G. Hedberg). Lätta nötningar på falsarna. Med Kurt
Winbergs exlibris.
750:-

8

CZAIKA, Otfried (utg.) Några wijsor om Antichristum [1536] samt handskrivna
tillägg. Utgåva med inlededande kommentarer.
Skara, Skara Stifthistoriska sällskap, 2019. 8:o.
168 s. Illustrerad. Förlagsband. (Skara Stifthistoriska sällskaps skriftserie 98. Finska kyrkohistoriska samfundets handlingar 235.) 200:Den mot romerska kyrkan riktade polemiska
skriften ”Några Wijsor eenfaldeliga utsatta for
them som lust haffua eller höra om antichristum
och hans wesende”, som trycktes i Stockholm
1536, är idag endast känd i två exemplar. Dessa
två är olika upplagor som skiljer sig åt. Båda två
har dessutom handskrivna tilläggsvisor. Alla
återfinns här med en lärd inledning av Otfried
Czaika.

9 FRÖBERG, Johan. Om tonkonstens betydelse
såsom allmänt bildningsämne af Joh. Fröberg. Stockholm, Eric Westrell, 1867. 8:o. (4),+
22 s. Lätta blyertsmarkeringar i marginalen.
Häftad och oskuren med tryckt omslag. Dedikation till hovmarskalken Erik af Edholm.

750:Fin proveniens: Erik af Edholm (1817-97) var
inte bara hovman utan även förste direktör för
Kungl. Maj:ts hovkapell och teatrar och sedan
1866 medlem i Svenska Musikaliska Akademien. Johan Fröberg (1812-84) var musiker och
musiklärare, bl.a. författare till en handbok i
pianospelning.

10 HEINSIUS, Daniel. Poemata emendata locis inifinitus & aucta. Indicem singulorum auersa indicat pagina. Edito quarta. Leyden, Johnes Orlers et Johannes Maire,
1613. 12mo. (16),+ 621,+ (2) pp. Engraved title and an engraved portrait on p. 337. Ink
stain pp. 1-4 and 162, and some minor stain. Worn contemporary full calf, spine
richly gilt with raised bands, marbled
edges. Book seller’s label from Georg
Friedrich in Breslau and book plate of J.
A. Lundell.
4500:Fourth edition of the first collection of
collected poems by Daniel Heinsius.
Daniel Heinsius (1580-1655) philologist
and poet, both in Latin and in Greek,
and professor at Leyden. He was appointed official Swedish historian by
Gustav II Adolf of Sweden in 1618. This
collection contains ”Elegiarum liber III”,
Monobiblos”, Manu Scaligeri, LIpsii,
Dovasae”, ”Hipponax”, ”Sylvarum libri
II”, ”Peplus Graecorum epigrammatum”,
Graecea poemata reliqua”, ”Versa e Graecis”, ”Elegiarum juvenilium reliquiae”, ”Liber adoptivus”.

11 [Karl XV.] (LINDBERG, Anders.) Två år af konung Oscars regering. (Aftryck ur
tidningen Dagen). Stockholm, Schultze & comp, 1846. 8:o. 180 s. Lagerfläckig inledningsvis. Sammanbunden med:
(ARVIDSSON, Adolf Ivar.) Bref utan ”munlås”. Utgifne af Svipdagr Gamle. Första posten. Uppsala, Wahlström & c., 1847. 8:o. 100 s. Sammanbunden med:
(HAZELIUS, Johan August.) Om en
minister-styrelses lämplighet för
Swerige. (Aftryck af tvenne uppsatser i
Stats-Tidningen.) Stockholm, Ecksteinska boktryckeriet, 1836. 8:o. (4),+ 36,+
47 s. Sammanbunden med:
(LIVIJN, Claes.) Om ministère och
opposition i Sverige. Åsigter af Jan
Jansson. Stockholm, Zacharias Haeggström, 1831. 8:o. 118,+ (1) s. Något nött
nära samtida hfrbd, blindpressad rygg
med upphöjda bind och ryggtiteln
”Smärre politiska skrifter”, ett extra
försättsblad av tjockare papper med
handskriven titel ”Inre Politiska Frågor
1.” och innehållsförteckning. Ur Karl
XV:s bibliotek, med varje titelblad försedd med dennes blåstämpel (Sjögren 46, fig
440) och frampärmen med pärmstämpel (Sjögren 11, fig 405), båda som kronprins,
dvs före 1859.
2000:Sjögren, Svenska kungliga och furstliga bokägarmärken, s. 281 och 295. Kunglig proveniens på denna samling av fyra (egentligen fem) liberala och eller oppositionella
skrifter, vända framförallt mot Karls pappa Oskar I:s regeringstid.

12 LENK, Torsten. Svensk kunglig flagga.
Stockholm, Kungl. Livrustkammaren,
1954. 40 s. Illustrerad, delvis i färg.
Blått helt marokängband, guldornerad
rygg, tjocka pärmar med guldornerade
kanter, frampärmen med Livrustkammarens symbol i guld, helt guldsnitt
(Lundin). Ur Lars Stolts bibliotek, med
exlibris.
900:Överdådig inbindning av Lenks lilla broschyr.

13 LEO AFRICANUS, Johannes. Africae descriptio IX lib. absoluta. (1)-2. Leyden,
Elzevir, 1632. 24mo. Engr. title,+ 384;
385-800,+ (16) pp. Contemporary vellum,
spine with handwritten title. Bookplate.

6500:Willems 371. Gay 258. Rahir 355. First and
only Elzevier edition of this important
work on Africa. The text was first printed
in 1550. Born in Seville the Arab traveller
and geographer Al-Hasan ibn Muhammad al-Wazzan al-Fasi (c.1494-1554)
spent his early years travelling extensivly
through Africa and the Near East. He
visited Fez, Morocco, Tunis, went across
the Sahara Desert to Timbuktu, and he
visited the native states on the Upper
Niger to Cairo, Houssa, Bornou and Lake Chad. In 1517 however he was caught by
Christian pirates and taken to Rome. He was there presented to Pope Leo X whose
name "Leo" he adopted as his surname. The Pope persuaded him to translate his
Arabic manuscript account of his travels into Italian, which was published in 1550.

14 [Levins.] Rhytm is our business.
Allt om trummor -Hur man väljer
dem -Hur man sköter dem -Hur
man spelar dem [=Omslagstitel.]
Stockholm, Katalog och tidskrifttryck, 1946. 8:o. 32 s.+ löst bilagd
prislista. Rikt illustrerad. Klammerhäftad.
350:Broschyrer är utformad av Berthel
Löfwenholm på Esselte Reklam.
Med texter om trummor och trumspel av Levintrummisarna Åke
Brandes, Gunnar Olsson, Thorsten
Jonsson, Gösta Hedén m.fl. Med
bl.a. bilder från Levins trumfabrik.
På bakre omslaget reklam för Smålands musikvaruhus Nässjö.

15 LINDHOLM, Valdemar. Solsönernas saga. Illustrationer Ossian Elgström. Göteborg Åhlen och
Åkerlunds förlag, 1909. 8:o. 288 s. Tryckt i rött och
svart med ramtryck och vinjetter av Ossian Elgström. Grått halvmarokängband med marmorerade
pärmpapper och med något nött omslag medbundet (Manne Dahlstedt 1984). Med Kristian Nissens
namnteckning på försättsbladet, daterad Kiruna 1911
och med Anders Wepsäläinens exlibris.
800:Författaren och sagosamlaren Valdemar Lindholm
(1880-1947) gav ut flera samlingar med samiska folksagor, varav detta är den första och försedd med illustrationer av Ossian Elgström. Tryckt på Bonniers
tryckeri i Göteborg på papper från Granholms pappersbruk i Gemla och med klichéer från Goës ritbyrå.

16 LUNDBERG, Oskar (utg.) Fordomtima.
Skriftserie utg. av Oskar Lundberg. I-III. Uppsala, Akademiska bokhandelns, 1915-1920. 8:o.
(4),+ 32; 29; 38,+ 4 s. Marmorererat pappband,
ryggen med svart titeletikett och samtliga omslag medbundna.
800:Fint exemplar av allt som utkom. Serien består
av I: Otto von Friesen, ”Runorna i Sverige”; II:
Magnus Olson, ”Om troldruner”; III: Oscar
Almgren, ”Svenska folkets äldsta öden. Ett par
inledningskapitel till vår historia”.

17 MACLEAN, John Patterson. A Critical Examination of
the Evidence Adduces to Establish the Theory of the Norse Discoery of America by J. P. MacLean. Chicago, American Antiquarian Office, 1892. 8vo. (6),+ 55 pp. Publ. green
cloth. Library stamp of Lars Friedrich Torbjörn Koch.
Printed in 500 copies, this one is unnumbered.
600:Fiske 373f. The american historian John Patterson MacLean
(1848-1939) paints in this pseudo-scientific paper a grotesque
picture of life in medieval Iceland, and concludes that the
norse barbarians didn’t anticipated Columbus.

18 MINA, Francisco Espoz y. Utdrag af general Minas lefverne, utgivet af honom
sjelf. Öfversättning från spanskan af J. P. Wåhlin, legations-predikant i London.
Stockholm, Samuel Rumstedt på A.
Wiborgs förlag, 1825. 8:o. 31,+ (1) s. Lagerfläckar. Häftad och oskuren, med
samtida gråpappersomslag.
1200:Francisco Espoz y Mina (1781-1836) var
tillsammans med sin brorson en framgångsrik gerillaledare mot den franska
invasionen 1808 och deltog sedan i Wellingtons offensiv mot Napoleon. Han
utgav 1825 sina memoarer i fem volymer
i England, där han då bosatt sig. Han
blev i oktober 1835 generalkapten över
Katalonien. Ovanligt svenskt sammandrag. Johan Peter Wåhlin (1786-1861)
var legationspredikant och pastor vid
svenska kyrkan i London åren 1818 till 1830 och blev därefter kyrkoherde i Vingåker.

19 Rosén von Rosenstein. SJÖGREN, Iréne. Mannen som förlängde livet. Nils Rosén
von Rosenstein. En trilogi. Stockholm, Carlssons, 2006. 8:o. 470 s.+ planscher. Illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag.
250:-

20 SAAVEDRA FAJARDO, Diego de. Idea principis christiano politici 101 sijmbolis
expressa. A. Didaco Saavedra Faxardo. Amsterdam, Joh. Janssonium Iuniorem,
1651. 12mo. Engr. title,+ (22),+ 831,+ (4) pp. With 103 engravings in text. Minor foxing, an ink stain on front edge is affecting margins on pp 170-210. The engr. title page is cut in
lower corner. Contemporary full vellum. Book
plate of Valdemar Fröding, Österhög. From the
library of Arne Losman.
6500:Praz p. 484. The fourth Latin edition of this
”hundred short essays about the education of
a prince” with emblematic symbols. The Spanish original ”Empresas Políticas. Idea de un
príncipe político cristiano” was published in
1640. Diego de Saavedra Fajardo (1584–1648)
was a Spanish diplomat and man of letters, and
this work was written primarily for the Spanish
infante, Baltasar, son of King Philip IV. It passed
through a number of editions and was translated into several languages, the first latin translation was published in 1649. The work was a huge success Praz calls it ”the most
remarkable treatise of political devices for the use of a new prince”. It was preceded
and inspired by Jakob Bruck Angermundt ”Emblematica politica” from 1619 and
others.

21 SCHREIBER, Aloys. Sagen aus den Gegenden des Rheins und des Schwarzwaldes. Gesammelt von D. Aloys Schreiber. Zweyte sehre vermehrte Auflage. Heidelberg, Akademische Kunst- und Verlagshandlung von J. Engelmann, 1829. 8vo.
VIII,+ 264 pp. Some foxing. Contemporary
blind stamped cloth, gilt slightly faded spine.
The half title is wrongly bound. From the
library of Bror Emil Hildebrand, with his signature on front paste down, dated ”Cöln 1839”.

2000:Bror Emil Hildebrand (1806-84) gjorde 1839 en
studieresa till Tyskland för att studera andra
museer och deras organisation inför sitt omdaningsarbete av samlingarna i Stocholm. Han
skriver i sin lefnadsteckning angående Rhen
”Här skilde jag mig från landsmännen, för att
ensam få i fred och ro företaga den herrliga
Rhenfärden från Mannheim, med upphåll i
Coblenz, Bonn och Cöln, till Düsseldorf” (Lefnadsteckning s. 166). Författaren och historikern Aloys Schreiber utgav inte sagor
från Rhen utan skrev även en mycket omtyckt reseskildring ”Malerische Ansichten
des Rheins von Mainz bis Düsseldorf”, som brukar brukade läsas av Rhenresenärerna och som även betraktas som en föregångare till Baedekerguiderna. Efter Bror
Emil Hildebrands död såldes hans ansenliga bibliotek på auktion.

22 WENNBERG, O. Fr. Historik och medlemsförteckning öfver Kungl. hofkapellets fordna enke- och pupillkassa samt nuvarande pensionsinrättning i januari
1794 - 31 december 1922. Stockholm, Centraltryckeriet,
1923. 8:o. 65 s. Illustrerad med porträtt. Blått helmarokängband, blekt guldornerad rygg, pärmarna med förgylld ram, framrpärmed med kronprins Gustav Adolfs
pärmstämpel, inre förgylld bordure och helt guldsnitt
(G. Hedberg).
750:Sjögren, Kungliga bokägarmärken, fig. 562. Hovkapellets Enke- och pupillkassa grundades av abboten Georg
Joseph Vogler. Kronprins Gustav Adolf blev sedermera
Gustav VI Adolf

23 VERGILIUS. Vergilii Maronis dreyzehen Bücher von dem tewren Helden Enea,
was der zu Wasser unnd Land bestanden. Jetzund von newen widerumb ubersehen, mit fleisz corrigiert, und schönen
Figuren gezieret. Frankfurt, Dauid Zöpfel,
1562. 8vo. A8-Z8, a8-v8. [= 344 ll.] Title
printed in black and red within wood cut
frame and with 12 (of 13) full page wood
cut. Spotting. Leaf A2 is lacking. Contemporary blind stamped pig skin binding,
spine with three raised bands and with the
title in ink, boards with roll stamped portraits, rubbed, traces of clasps. Minor tear
at spine. Book plate of Gustaf Berendtsson.
From the library of Arne Losman. Lacks
one leaf, with a wood cut.
9500:VD16 V 1432. Schweiger p. 1207. A reprint
of Thomas Murner’s German translation of
the Iliad by Vergilius. It was first published
in Strassburg in 1515 and is the first German
translation. It was reprinted in 1545, 1559, 1562 and 1606. The wood cut illustrations
are after S. Feyerabend, first published in the 1559-edition.

24 ÖSTMAN, Nils. Lifvet i stockholm under stormaktstidehvarfvet. Huvudsakligast på grundval af skönlitteraturen. [=Rubrik.] (Stockholm, Centraltryckeriet,
1908.) 8:o. 23,+ 23 s. Interfolierad med blad i 4:o-storlek. Rikligt med anteckningar
och marginalrättelser samt bilagt blad med Källförteckning. Rött halvmarokängband, rikt guldornerad rygg, röda marmorerade pärmpapper, rött övre snitt.

1200:Innehåller enligt bläckanteckning av Nils Östman, daterad 1909, både det första och
det andra korrekturet av uppsatsen. Uppsatsen publicerades 1908 i Samfundet Sankt
Eriks årsbok.

