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Nyhetslista 75

ADELBORG, Ottilia. Dalritningar af Ottilia
Adelborg. Stockholm, Albert Bonniers förlag,
1920. 8:o. 110,+ (1) s.+ 4 färgplanscher. Illustrerad. Halvpergamentband, ryggen med guldornerad röd titeletikett, blomdekoreade pärmpapper och med omslaget medbundet (Levins
bokbinderi). Omslaget med små lagningar.
Med Börje Forssbergs exlibris.
900:-

Fint exemplar av konstnären
och barnboksförfattarinnan
Ottilia Adelborgs skildring
av trakterna runt Siljan i
Dalarna, med teckningar av
gamla hus och av vuxna och
barn i folkdräkter. Med kapitel om Rättvik, Orsa, Floda
och Gagnef.

2

ADLERFELT, Gustaf. Leben Carls des Zwölften, Königs von Schweden. Auf desselben Befehl beschrieben von hrn. Gustav von Adlerfeld, königlichen Cammerherrn. Mit Anmerkungen erläutert und fortgesetzt, wie auch mit nöhtigen Abrissen versehen. 1-3. Frankfurt & Leipzig, 1740-42. 8:o. (24),+ 472 s.+ 4 utvikbara grav.
planscher; (16),+ 256, 457-520, 321-542 s.+ 3 utvikbara grav. planscher; (16),+ 526,+
(46) s.+ utvikbar grav. plansch. Tre grav. vinjetter med medaljavbildningar. Lätt lagerfläckig och med enstaka småfläckar, tre planscher med reva. Något nötta samtida skinnband, guldornerade ryggar med upphöjda bind, blindpräglade pärmar
med spegeldekor, marmorerade snitt. Tre volymer, första bandet med nötta kapitäl
och med litet hål på frampärmen. Med F. S. Bangs exlibris, och ur August Quennerstedts bibliotek, men hans namnteckning i varje volym samt med hans
anteckningar på bakre försättsbladen
och enstaka marginalanteckningar.
Första delen saknar porträtt och fyra
planscher.
6000:Warmholtz 5542. Ej i Hesse. Trevliga
provenienser och med den ofta saknade
tredje delen, men tyvärr utan porträtt
och fyra planscher i första delen. Första
tyska upplagan, utgiven samma år som
det franska originalet. Gustav Adlerfelt (1671-1709) följde som hovjunkare
Karl XII:s fälttåg ifrån 1701 fram till att
han stupade vid Poltava 1709. Han förde på kungens befallning under hela fälttåget
journal över händelserna. Sonen Karl Maxmilian Johan Adlerfelt lät, efter att manuskriptet återfåtts av ryssarna, utge verket översatt till franska kompletterad med
händelserna strax efter Poltava. Den utgavs samma år även på engelska och anses
som en av de viktigaste källorna till Karl XII:s fälttåg. Ett utdrag på tyska utgavs
av Adlerfelts fru redan 1707. Tredje delen med ett numismatiskt tillägg s. 497-526,
”Samlung und Beschreibung derjenigen Münzen, so auf die merkwürdigsten Thaten
und Begebenheiten Carls den Zwölften Königs in Schweden, vom Jahr tausend sechshundert zwei und achtzig bis tausend siebenhundert und neun, geschlagen worden.”
Zoologen och historikern August Quennerstedt (1837-1926) var en av sin tids främsta Karl XII kännare och bl.a. utgivare av den viktiga serien ”Karolinska krigares
dagböcker”. Den danske bankiren Frederik Siegfrid Bang (1810-89) var en Danmarks största samlare under 1800-talet. Trots storartade donationer till bibliotek
och institutioner under hans livstid och två stora auktioner 1877 efterlämnade han
en kvarvarande samling på över 16000 böcker och 20000 grafiska blad som sådes på
auktion. Se Plesner, Danske bogsamlere, s. 127ff.

3

(ADLERSPARRE, Carl A.) Historiska samlingar. 1-5. Stockholm, Johan A.
Carlbohm / Fr. B. Nestius, 1793-1822. 8:o. (4),+ 405 s.+ 3 grav planscher, varav en
utvikbar; (4),+ 390; (4),+ 414,+ (1); (3),+ (blank),+ 394; (3),+ (blank),+ 443,+ (1) s. Genomgående lätt lagerfläckig, fjärde delens titelblad med fuktrand. Samtida hfrbd,
guldornerade ryggar med gröna deltiteletiketter och röda (i del 1-3) resp beige (i
del 4-5) titeletiketter, sröda snitt. Fem volymer, del 4-5 något avvikande, spår av
tejp överst på del fem. Med O. J. Dahls överkryssade namnteckning samt en utraderad och med Gustaf Berndtssons exlibris.
4500:Setterwall 214. De två graverade planscherna i del ett med heraldiska vapen, bl.a.
Rehbinders är sannolikt extra.

Carl Adlersparre (1752-1825) var äldre bror till revolutionshjälten Georg Adlerspare
och arbetade hela sitt liv på Riksarkivet. "Historiska samlingar" innehåller utdrag ur
handskrifter rörande svensk historia och utgivandet stöddes av Gustav III som beviljade det 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".

4 BRANTING, Agnes. Textil skrud i svenska kyrkor
från äldre tid till 1900. Stockholm, Svenska kyrkans
diakonistyrelses bokförlag, 1920. 4:o. XV,+ (1),+ 208 s.
Rikt illustrerad. Rött halvmarokängband, guldornerad rygg med upphöjda bind, övre guldsnitt och främre omslaget medbundet (Håkan Wahlström).
950:Textilkonstnären och författaren Agnes Branting (18321930) var en av pionjärerna vad gäller tillvaratagandet
av den svenska kyrkliga textilskatten och utgav vid
sidan av denna bok tillsammans med Andreas Lindblom även verket ”Medeltida vävnader och broderier
i Sverige”. Hon tog 1909 initiativet till grundandet av
konserveringsföreningen Pietas för konservering av
kyrkliga textilskatter, där hennes systerdotter Agnes
Geijer sedan var aktiv.

5

(BRENNER, Elias.) En kort berättelse om wåra forna Sweriges konungars mÿnt,
så till dess sorter som wärde, men serdeles huru dhet i konung Christophers tijd,
då lagen renoverades, sampt de där näst föregående och effterfölliande konungars
tijder bör förståås och wärderas emot wårt nu för tijden brukeliga och gängse
mynt, dehls utur gamble documenter och skriffter författat men serdeles utaf
sielfwa original myntens halt och valeur till schrot och korn efter befallning och
begiäran i Kongl. Lag Commission inwist af Elias Brenner d. 22 Novemb 1698,
hwilka Sweriges konungars original mÿnt han med stoor flijt och bekåstnad öfwer
30 åhrs tijd colligerat och sammansökt. Handskrift. Folio. (4) s.

Bunden tillsammans med:
Swerikes rikes lagh-böker, som äre, landz lagh, stadz lagh, uplands lagh, wästgötha lagh, östgötha lagh, söderman. lagh, wästmanna och helsing lagh. Såsom
ock kon. maj.ts placat angående justitæ sakerne, rättegångz ordinantie, rättegångz
procss och domare reguler. Nu på nytt medh nyttige concordantier och register
utgånghen och förbättrat. Stockholm, Ignatio Meurer, (1665)-66. Folio. Grav. titelblad,+ (4),+ 96,+ (37); (2),+ 28, 28-47, 49-74; (1),+ 53, 53-54 blad; (4),+ 112 s.; (1),+
61; (2),+ 44; (2),+ 52; (1),+ 10, 10-24; (2),+ 16 blad. Utan dedikationsbladen till Karl
XI och Hedvig Eleonora. Det graverade titelbladet skuren inom
ram utan bildförlust. Landslagen
saknar bladet med Kristoffers
svenska stadfästelse. Blad 81 och
Bb2 i landslagen och s. 3 i Upplandslagen med papperslagningar.
Bläckplump s. 25 i östgötalagen.
Understrykningar och enstaka
fläckar och marginalanteckningar.
Sammanbunden med:
Biärköa rätten, thet är: Then äldsta stadz lag i Sweriges rjke, först
brukat i Biörköö många hundrade
åhr sedan. Men af Byrger Jarl sedermera något tilökt åhr 1254 och
Stockholms stad gifwen. Nu först
på gammalt pergament igenfunnen och uplagd. Hwar hoos föllia
några the äldsta konunga stadgar
som ifrån konung Magno Ladulås
til kon: Gustafs I. tijdh ära uthgifne och fordom wid domstolarne brukade warit.
Bägge medh fullkomlige register förfärdigade, och med hans kongl: may:ts bekostnadt. Stockholm, Henrich Keyser, 1687. Folio. (12),+ 15,+ (9),+ (8),+ 9-73,+ (24) s. En
stor träsnittsillustration i texten. Titel tryckt i rött och svart med träsnittsvinjett.
Saknar som nästan alltid den graverade kartan. Sammanbunden med:
[Gothlandz-laghen på gammal göthiska, med en historisk berättelse wid ändan,
huruledes Gothland först är uppfunnit och besatt, så och under Swea rijke ifrån
hedna werld altijd lydt och sin skatt giordt. Med nu brukelig swensk uthtolkning
och fullkomligit register på alla dhe måål i thenne lagbook finnes. Första gång uplagd genom hans kongl. may:ts bekostnadt. Stockholm, Henrich Keyser, 1687.] Folio. (10),+ 53,+ (23) s. Saknar titelbladet! Sex stora träsnitt med runstenar. Enstaka
fläckar och marginalanteckningar. Sammanbunden med:
Wisby stadz lag på Gotland, såsom then i forna tijder giord, och sedan af swenske
konungar och regenter, kon. Magno Ladulås, kon. Byrger, hertig Erik, hertig Wal-

demar, och kon: Magno Erikson, stadgat, förbättrat och stadfäst är. Med hans
kongl. may:ts bekostnadt. Stockholm, Hendrick Keyser, (1688). Folio. (12),+ 86,+
(14) s. Sammanbunden med:
Then gambla Wijsby siö-rätt, fordom på göthiska sammansatt af dhe förnämste
kiöpmän och skieppare i Wijsby, at bruka för rätt lag uthi stora siön emillan skieppare, kiöpmän, redare, skiepzmän, det är båtzmän och allehanda skiepzfolk, högre
och lägre widh påkommande händelser. Förra uthrijkes på åtskillige orter tryckt
uppå gammal och ny tyska, hollendska och engelska; men nu först på wårt swenska språk med några åthskillnader och ett kort register. Uplagd med hans kongl.
may:ts bekostnat. Stockholm, Henrick Keyser, 1689. Folio. (4),+ 17, 19-20,+ (5) s.
Titel med träsnitt föreställande en båt. Enstaka marginalanteckningar. Sammanbunden med:
Then gambla Skåne lagh, som i forna tijder hafwer brukat warit, och nu aff ett
gammalt pergamentz MS:to med flijt uthskrifwin, medh nyare codicibus jempnförd och förbättrat, som på nästfölliande blad finnes antecknat, Sampt medh hans
Kongl. May:ts bekostnat uplagd. Folio. Stockholm, Johann Georg Eberdt, 1676.
(8),+ 72,+ (14) s. Sammanbunden med:
Dahle laghen, then i forna tijder hafwer brukat warit öfwer alla Dalarna och them
som in om Dala råmärken bodde. Nylig igenfunnin uthi ett gammalt MS.to sampt
nu medh summarier och concordantier uplagd med hans kongl. May:ts egen bekostnat. Stockholm, Johan Georg Eberdt, 1676. Folio. (14),+ 36,+ (8) s. Fukrrand i
yttermarginal på slutet. Sammanbunden med:
Förteckning uppå alla the lagarna som finnas i thetta band... Handskrift. Folio.
(4) s.+ 4 blanka s. Sammanbunden med:
Åke Olson, vice häradshövding i Hamstads familjenoteringar. Handskrift (2) s.
Nött samtida skinnband, Ryggen med upphöjda bind och beige titeletikett, trasig
i övre kapitäl och med delvis trasiga pärmkanter. Med genomgående handskriven
sidpaginering i övre hörn. Äldre överstruken namnteckning av Carl Reinhold von
Strokirch (1719-79) med Åke Olsons namnteckning samt med Gustaf Lindwalls
namnteckning och exlibris. 
40000:Collijn sp. 481, 485, 487, 488 resp. 492-493. Rudbeck 25 (det graverade titelbladet i
variant a med vy över Stockholm), 33, 32, 34, 30 resp 29. Warmholtz 7577 och Hesse
0603 för Brenner.
Omfattande samlingsband med landskapslagarna tillsammans med Elias Brenners korta avhandling om mynts värde, ”En kort berättelse om wåra forna Sweriges
konungars mÿnt” i en samtida handskrift. Brenners utredning som lades fram för
Lagcomissionen 1698 trycktes inte i samtiden utan först 1772 i tredje delen av S. Loenboms ”Svenskt archivum”. I tysk översättning gavs den dock ut av Christian Nettelbladt redan år 1731, i fjärde delen av ”Schwedisher Bibliothek”. Ett antal samtida
avskrifter är kända, bl.a. på KB och i Uppsala. Enligt Aspelin är eventuellt Brenners
original i Uppsala. Elias Brenner (1647-1717) blev 1692 efter framgången med ”Thesaurus nummorum” utnämnd till e.o. assessor i det nyskapade antikvitetskollegiet
och året därpå till ordinarie samt med extra anslag för det numismatiska arbetets

vidare utarbetande. Således rätt person att till den kongl. lagkommisionen avlämna
en kort berättelse om Sveriges konungars mynt och han arbetade dessutom i sin
ungdom nära med Johan Hadorph, som ju i högsta grad var involverad i utgivandet
av de här medbundna lagutgåvorna.
Meurers stora lagutgåva redigerades och utgavs av Claudius Åkerman. Det är en
sammanställning av stads- och landslagen, sex av landskapslagarna, ett bihang med
domarereglerna, rättegångsordinantie etc. och ett utökat gemensamt sakregister till
stads- och landslagen. Den innehåller flera av Johann Hadorphs tidigare textutgåvor samt ett nytryck av Georg Stiernhielms utgåva av västgötalagen, sanolikt tryckt
1666 för denna utgåva. Här saknas dedikationsbladen till bl.a. Karl XI. Samtliga de
andra här medbundna lagarna, Biärköarätten, Gotlandslagen, Visby stadslag, dito
sjörätt, Dalalagen och Skånelagen gavs ut av Johan Hadorph. Den graverad kartan
till Biärkörarätten förekommer endast i ett fåtal exemplar och inte heller här.
På de sista hanskrivna bladen finns en längre redogörelse av Åke Olson, vice häradshövding, rådman och kamnärs preses i Halmstad och född 1774, för sitt äktenskap 1810 med Elisabeth Magdalena Borelius och deras barn, födda 1811 och 1818,
med noggrann förteckning över samtliga faddrar. Stor del av Halmstads societet vid
början av 1800-talet är förmodligen närvarande. Sist i blyerts skriver Gustaf Lindwall att han får denna bok av Harriet Olsson, som är dotterdotterdotter till Åke
Olson.

6 (BREUCHÉ DE LA CROIX, Edmund.) Entretien du sage ministre d’estat, sur
l’egalité de sa conduite en faueur & en disgrace. Leyden, chez les Elzeviers, 1652.
12mo. (16),+ 103 pp. Late 19th century green morocco, gilt spine with raised bands,
gilt and blind stamped boards, inner gilt bordures, all edges gilt.
4000:Willems 705. Berghman 485b. Fine copy. This
”Furstenspiegel” for ministers in disgrace was
first published by Jean Tournay in Liege in 1641
with the slightly different title ”De la tranquillité du sage ministre d’Estat, dans les affaires
et dans la disgrace”. This is the second elzevier
edition (the first come in 1645). Breuché de la
Croix was a prelate, orator and poet, but not
much is known about him, not when he was
born nor where. He has signed the dedicatory
preface with his pseudonym Ergaste. This work
is about how to, with stoic calm, accept the fate
of falling in disgrace. Breuché de la Croix had
personal experience. He was an almoner and
preacher in the service of Madame duchesse
d’Orleans but felt victim for Richelieu’s suspicions of intriguing with the princess Henriette de
Lorraine, sister to the duchesse. With his ties
to the Lorrain family this reprint of 1652 might
be a flattering tribut to the temporarily exiled
Mazarin.
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BUGGE, Sophus. Das Verhältnis der Etrusker zu
den Indogermanen und der vorgriechischen Bevölkerung Kleinasiens und Griechenlands. Sprachlige Untersuchungen von Sophus Bugge. Herausgegeben von Alf Torp. Strassburg, Karl J. Trübner,
1909. 8vo. VIII,+ 241 pp. Brown half calf, spine gilt
with black label, marbled edges and edges (G. Hedberg). Book plate of Ulf Stiernstedt.
1200:Posthumously published. The works of the important
Norwegian philologist and linguist Sophus Bugge
(1833-1907) was of fundamental importance for the
Norse philology and runic. His achievments for the
Etruscan language was however not as succesful.

8

DANTE ALIGHIERI. Dantes gudomliga komedi. Översättning af S. C. Bring. Ny
upplaga omarbetad och fullständig. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1913. 8:o.
XIV,+ 606 s.+ rättelseslip. Rikt dekorerat skinnband, guldornerad, dock blekt rygg
med fem upphöjda bind och med infärgade blommor i fälten och med röd titeletikett, pärmarna med spegel av rödbrun saffianbård med gyllene stjärnor i ytterkant
och rutmönster innanför, inre förgylld bordure, snitten lilafärgade med vågmönster i guld, pärmpapper och försättsblad lila med franska liljor i guld, omslaget
medbundet.
3000:-

Mycket påkostat band utfört av en tyvärr anonym bokbindare.

9 DICKSON, Robert. Minnen. Stockholm, P. A.
Norstedt & söner, 1920. 8:o. XII,+ 242 s. Något
nött hfrbd, guldornerad rygg med gröna och
röda etiketter och upphöjda bind, marmorerade
snitt och främre omslaget medbundet (Norstedts
bokbinderi). Ur statsrådet Bengt Hasselrots bibliotek, med hans exlibris ”Caritate humanitate”.

600:Ämbetsmannen Robert Dickson (1843-1923) skildrar sin uppväxt i Göteborg på 1850-talet, studietiden i Uppsala och tjänstgöringar, såsom landshövding i Örebro resp. Malmöhus län, riksdagsman i
första kammaren m.m. fram till posten som överståthållare i Stockholm.

10 EKHOFF, Emil. Svenska stavkyrkor
jämte iakttagelser över de norska samt
redogörelse för i Danmark och England
kända lämningar av stavkonstruktioner.
Stockholm, Kungl. Vitterhets Historie och
Antikvitets Akademien, 1914-1916. Folio.
(4),+ 377 s. Illustrerad. Vinrött halvmarokängband, sparsamt guldornerad rygg,
övre guldsnitt och med omslaget medbundet (Beck & Son, 1995).
2200:Mycket fint exemplar av Svenska stavkyrkor, vilken som regel inte är inbunden
överhuvudtaget.

11 HAGBERG, Louise. När döden gästar. Svenska folkseder och svensk folktro i
samband med död och begravning. Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1937. 8:o.
(2),+ 709 s. Illustrerad. Svart halvmarokängband, guldornerad rygg med upphöjda
bind, övre guldsnitt och med omslaget medbundet.
1800:-

Fint inbundet exemplar av första upplagan av Louise Hagbergs klassiska arbete
om äldre tiders föreställningar och seder i
samband med död och begravning i Sverige. ”När folklivsforskaren Louise Hagberg
(1868-1944) begav sig ut på sina uppteckningsresor i de svenska bygderna var det
med en känsla av att tiden var knapp.
Ännu på 1910- och 20-talen levde sedvänjor
kvar som sprang ur medeltida och rentav
hedniska föreställningar. Traktens folk
kunde ännu berätta om älvor, gastakryst
och lyktgubbar och mindes seder, språkliga
uttryck och forna tiders föreställningar om
sjukdom och död. Somligt kan vi känna
igen än i dag, annat har helt fallit i glömska.”

12 HEIDENSTAM, Verner von. Ett folk
af Verner von Heidenstam. Med illustrationer av Gunnar Hallström. Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1902.
8:o. 15 s. Lite solkig inlaga. Senare blått
hkbd med brun ryggtiteletikett och
med främre omslaget medbundet.
Omslaget uppfodrat i innerkant och
med veck.
600:Första separatutgåvan av Heidenstams
patriotiska diktsvit ”Ett folk”, och som
består av dikterna ”Folket”, ”Sverige”,
”Medborgarsång”, ”Röstsedeln”, ”Soldatsång” och ”Åkallan och löfte”. Dikterna trycktes första gången i Svenska Dagbladet den 22 september 1899 och återkom sedan i diktsamlingen ”Nya dikter” 1915. ”Ett
flammande upprop för demokrati och jämställdhet”, enligt Per Gedin.

13 HELAND-WEISSGLADS, Madeleine von. Figurativ vasdekor i Korint. En kvantitativ ikonografisk analys. Ak. avh. Stencilerad. (Stockholm, 1970). A4. (3),+ 118
blad; (1),+ 182 blad. Illustrerad. Klammerhäftade. Två volymer, den andra med
klotryggremsa. Dedikation till Lars Johan Stiernstedt samt med dennes etikett.

900:Professorn Madeleine von Helands (1938-2013) ovanliga doktorsavhandling vid
Konstvetenskapliga institutionen i Stockhom. Lars Johan Stiernstedt doktorerade
långt senare med boken ”Vår man i Rom. Överintendent Carl Fredric Fredenheims
italienska resa 1787-1790”.

14 LAUNIS, Armas. Kullervo. 3-näytöksinen ooperaa Kalevalan ja Alexis Kiven mukaan kirjoittanut ja säveltänyt Armas Launis. // Kullervo. Oper in drei Akten nach
dem Finnischen Nationalepos Kalevala
und der dramatisierung Alexis Kivis von
Armas Launis. Deutsche Übersetzung
von Benjamin Maser-Kaew und Emma
Mitt. Helsingfors, Verlagsaktiengesellschaft Ahjo, 1919 Stor 8:o. (7),+ (blank),+
212 s. Båda titelbladen tryckta i rött och
svart. Något nött rött dekorerat mjukt
skinnband, frampärmen med titel och
medaljong målade i grönt, övre guldsnitt,
ryggen något trasig upptill. Bakpärmens
insida med en inklistrad handskriven
redogörelse om Kullervofiguren (2) sidor
och ett vykort. Detta exemplar bär nummer 46 och är signerat av Armas Launis,
och med spår av bortsuddad dedikation.
Med Helmer Gullstrands exlibris.
1200:Klaverutdrag med finsk och tysk parallelltext. Första utgåvan av operan Kullervo av
den finska tonsättaren Armas Launis, och sannolikt en begränsad bibliofilupplaga.
Operan Kullervo uruppfördes på Finska nationalteatern februari 1917. Arman Launis (1884-1959) var kompositör och folkmusikforskare, nedtecknade bl.a. samisk jojk.
Vid sidan av Kullervo skrev han även den första finska komiska operan, Sju bröder,
som likaledes bygger på Alexis Kivi.

15 LINNÉ, Carl von. Carl Linnæi skånska resa
på höga överhetens befallning förrättad år 1749
med anmärkningar uti ekonomien, naturalier,
antikviteter, seder, levnadssätt. Med tillhörige
figurer. Redigerad av Carl-Otto von Sydow. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. Stockholm,
Wahlström & Widstrand, 1959. 8:o. 562,+ (1)
s. Illustrerad. Grönt halvmarokängband, rikt
guldornerad rygg med upphöjda bind, övre
guldsnitt och med omslaget medbundet (Knut
Hässler).
2000:Fint exemplar. Originalupplagan av Linnés
Skånska resa utkom 1751.

16 Louis Armstrong. Skandinaviska turnén
1961. Ett Estrad-evenemang. Souvenirprogram [=Omslagstitel.] Jönköping,
Tars-tryck, 1961. Folio. (16) s. inklusive
omslaget. Rikt illustrerad. Klammerhäftad.
600:Innehåller vid sidan av programmet även
texter om Louis Armstrong av Leonard
Feather och Timme Rosenkrantz samt helsidespresentationer av Velma Middleton,
Trummy Young, Mort Herbert, Billy Kyle,
Danny Barcelona och Barney Bigard.

17 Mickel Räv. Till svenska och med inledning av
Gunnar Tilander. Med 10 planscher. Stockholm,
Natur och Kultur, 1958. 8:o. 134 s.+ planscher. Rött
halvmarokängband med guldornerad rygg, övre
guldsnitt och omslaget medbundet. (Levande litteratur, Natur och Kulturs klassikerserie.)
750:Mycket fint exemplar. Det är sällan som titlarna i
Natur och Kulturs serie Levande litteratur får denna
typ av inbindning.

18 NOBILE, Umberto. Med Italia från Rom till
Nordpolen. Stockholm, Albert Bonniers förlag,
1929. 8:o. 448 s.+ 2 utvikbara kartor. Illustrerad med svartvita fotografier. Ljusbrunt hfrbd,
guldornerad rygg med upphöjda svarta bind och
infärgade titelfält i rött och grönt.
800:Fint exemplar av första svenska upplagan av kaptenen Nobiles egen skildring av den olycksdigra
färden med Zeppelinaren Italia till Nordpolen, i
vilken bl.a. svensken Finn Malmgren omkom.

19 RASCH, Mårten. Stockholmiana. 1-5. Stockholm, Bokvännerna, 1972. 8:o. 22,+
(1); 19,+ (1); 27,+ (1); 28,+ (1); 35,+ (1) s. Illustrerade. Fem klammerhäftade delar i en
marmorerad pappkassett med titeletikett i skinn. Kassetten med liten papperslagning.
250:-

De fem trevliga små skrifterna handlar alla om Norrbro. Med separatitlarna: ”Flanörstråket à la mode. Glimtar från Norrbro i 1850-talets konst och litteratur.”, ”Bacchi halfö. Strömparterren i dikt och prosa.”, ”Strömparterren. En glädjens oas vid
Norrbro.”, Boklådorna vid Stallpalatset och Norrbro.” samt ”Bland litteratörer och
schackspelare i Pavillon du Bazar vid Norrbro.”

20 ROSVALL, Staffan & PETTERSSON, Bengt. Gotlands orkidéer. Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1951. 4:o. 102,+ (6) s.+ 20 kolorerade planscher. Inbundet finns
även tre blad med gratulationer till Sonja Bergvall på 50-årsdagen från samtliga på
Bonniers, med tabula gratulatoria. Rött halvmarokängband, guld- och blindpräglad rygg med två kraftigt upphöjda bind, övre guldsnitt och omslaget medbundet
(Bonniers bokbinderi.) Fint exemplar.
2000:-

21 SA’DI || (HERMELIN, Erik.)
Lustgården skrifven af Shaikh
Muslihu-d-Din Sa’di Shirazi
öfversatt af E. H. Stockhom,
P. A. Norstedt & söners förlag,
1918. 4:o. VIII,+ 352 s.+ faksimil.
Senare grönt halvmarokängband, guldornerad rygg med tre
upphöjda bind, övre guldsnitt
och med omslaget medbundet
(Leonard Gustafsson 1986). Fint
exemplar.
2500:Upplaga tryckt på linnelumppapper i 440 exemplar, varav 400
numrerade. Detta är nummer
177.

22 SCHLEGEL, Bernhard &
KLINGSPOR, Carl Arvid. Svensk
heraldik. Uppsala, W. Schultz,
1874. 8:o. (3),+ (blank),+ 121,+ (3) s.
Rikt illustrerad med trägravyrer,
delvis helsides. Förlagets röda rikt
gulddekorerade klotband, helt
guldsnitt, något i ryggen. Dedikation från utgivarna till riksheraldiker A. W. Stiernstedt och med
Johan Stiernstedts exlibris. 800:Fint proveniens. Riksheraldiker
August W. Stiernstedt har skrivit
förordet i boken!

23 THOMASSON, Pehr. Gamla ordspråk
med förklaringar utgifna af Pehr Thomasson. Stockholm, C. H. Fahlstedts förlag,
1874. 12:o. 31 s. Häftad, med tryckt något
nött omslag. Initialerna B.A. stämplade på
främre omslaget.
450:Pehr Thomasson (1818-83) från Jämshög i
Blekinge var en av Sveriges flitigaste författare, med en mängd små folkböcker, noveller, biografier, folklivsskildringar m.m. gärna
med motiv ur allmogelivet. Han var även
hemmansägare och i ungdomen även verksam som jordbrukare. Många av hans böcker kom liksom denna med gamla ordspråk ut
som enkla, billiga böcker för folket. Förord
av Karl Steiger.

24 (THOMSEN, Christian J. & PETERSEN, N. M.) Leitfaden zur Nordischen Alterhumskunde, herausgegeben von der königlichen Gesellschaft für Nordische Alterthumskunde. Köpenhamn, S. L. Møllers bogtrykkeri, 1837. 8:o. (4),+ 108 s. Illustrerad. En rätt kraftig bläckplump på titelbladet och som syns genom nästföljande
blad, lätta lagerfläckar. Senare grönt kbd, frampärmen med förgyllt pärmexlibris
”Society of Writers to the Signet”.
2200:-

Första tyska upplagan av denna för den moderna arkeologins framväxt viktiga bok.
Det danska originalet utkom året innan.
I kapitlet ”Kurzgefazte Übersicht über Denckmäler und Alterthümer aus der Vorzeit des
Nordens” (s. 25-93) presenterar C. J. Thomsen
(1788-1865) för första gången sitt revolutionerande treperiodsystem; stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Systemet hade dock
redan varit känt en längre tid. Redan i ett brev
till J. H. Schröder 1818 berättar han om sin
museiordning. Boken och artikeln fick snabbt
spridning. 1837 utkom denna tyska upplaga
och på engelska utkom den 1848. Bokens andra
större kapitel, ”Umfang und Wichtigkeit der
altnordissche Literatur”, är författat av N. M.
Petersen.

25 TRANÉR, Johan (utg.) Novem graecarum poëtridum, quae supersunt, carmina
explicuit Johannes Tranér. Uppsala, Regiae Academiae typograpiii, 1821-27. 4:o. (2);
(2),+ (2),+ 50; (2),+ 128; (2),+ 56; (2),+ 16; 12; 12; 32; 8; 8 s. Delvis tryckt på blått och
bättre papper. Senare ljubrunt hfrbd med
pergamenthörn, guldornerad rygg med
mörkbrun titeletikett, marmorerade pärmpapper (G. Hedberg). Ur Johan Stiernstedts
bibliotek, med exlibris.
3500:Marklin 114-150. Fint exemplar av bokhandelsupplagan med ett gemensamt titelblad
och med endast respektive huvudtitelblad,
utan angivande av respondenter, till de nio
olika delarna. De nio grekiska skaldinnorna
är Nossis, Sappfo, Anyta, Myro, Corinna,
Praxilla, Erinna, Telesilla och Cleobulina.
Tranér återger deras dikter i både grekiskt
original och i svensk översättning samt
med kommentarer på latin. Den innehåller dessutom mängder av kommenterande antika texter och dikter. På det gemensamma titelbladet t.ex. återfinns en dikt av Antipater Thessalonicensis om de nio
skaldinnorna, på både grekiska och i svensk översättning. Av Sappho återfinns här
givetvis de båda kompletta dikterna ”Hymn till Aphrodite” och ”Gudars like” samt
alla då kända fragment.

26 VILLON, François. Det stora testamentet och andra ballader. I svensk tolkning av
Axel Österberg med inledande essay och kommentar av Per Meurling. Teckningar
av Bengt Blomgren. Stockholm, Boklotteriet, 1958. 8:o. Litogr. front,+ 170,+ (2) s.
Med ett faksimil. Helt skinnband, guld- och blindpräglad rygg och pärmar, helt
guldsnitt och med omslaget medbundet (Nordiska bokhandel). I kassett. 2000:Bibliofilupplaga i 300 exemplar, varav detta är nummer 65, med en av konstnären
signerad teckning.

