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Nyhetslista 81

ARLOV, Thor B. Svalbard 1596-1650 i historiografisk
lys. Oslo, Norsk Polarinstitutt, 1988. 8:o. 152 s. Häftad,
(Norsk Polarinstitutt nr. 109.)
400:Andra utgåvan. Utkom först som avhandling 1986.

2

(BROOCMAN, Carl Gustaf.) Dissertatio historico-critico-philologica om hattar.
Med den astrologiska facultetens samtycke under den widtberömde professorens
doctor Augustini Bonnetophili inseende, för lagerkrantsen försvarad af Candido
Titio Bibulo, alumnus pileat. Stockholm, i Grefingska Tryckeriet, 1769. 4:o. 8 s.
Bläckplumpar på titelbladet och en genomgående fläck. Tagen ur band.
1800:Ett bidrag i den sena frihetstidens pajkastning mellan
hattar och mössor. Samma år utkom “Dissertatio historico-critico-oeconomico-moralis om en mössa”, förmodligen författad av Carl Uggla Hildebrandsson och
Olof Kexel. Mössälskaren Bonnethophili, dvs Broockman, svarar här med en dissertation om hattar, där
han redogör för vilka personer i världshistorien som
brukat hatt respektive mössa. Med början hos Kain
(hatt), Abel (mössa) och Adam (mössa före syndafallet,
därefter hatt), fortsätter han fram till hattbrukarna
Kristian II och Gustaf Trolle, vilkas ”...hat emot Sten
Sture bestod därutinnan, at Sturen ej wille bruka hatt,
utan på gamla swenska wiset gick med mössa”.

3

FARAMOND, Guy de. Svea et Marianne.
Les relation franco-suédoises, une facination réciproque. Préface de Patrick Imhaus.
Paris, Michel de Maule, 2007. 8vo. 406,+ (1)
pp. Sewn as issued.
300:-

4 Forsell. HÖJER, Henrik. Sveriges argaste
liberal. Carl af Forsell. Officer, statistiker
och filantrop. Stockholm, Norstedts,
2007. 8:o. 296 s. Förlagsband med skyddsomslag.
200:Carl af Forsell (1783-1848) var mycket produktiv och är idag kanske mest känd för
sin ”Statistik öfver Sverige”, som utkom i
många upplagor.

5

GIEROW, Arvid. Bidrag till det svenska militärkyrkoväsendets historia I-II:
I. (Särtryck ur Kyrkohistorisk Årsskrift 1917, 1918.) Uppsala, Almqvist & Wiksell,
1918. 8:o. VII,+ (blank),+ 221,+ (1) s. Häftad, oskuren och delvis ouppsprättad, något
nött omslag. Dedikation.
300:Allt som utkom. Om framförallt 1621 års militärkyrkoförordning.

6 GROTIUS, Hugo. De imperio summarum potestatum circa sacra. Commentarius posthumus. Paris,
1647. 8vo. (24),+ 391,+ (14) pp. Some contemporary
ink underlining and marginal notes. Contemporary
vellum, spine with handwritten title in ink. Owner’s
signature on title by Erik P. Kjellin, and from the libraries of Christian Hammer and of Rolf G. Norberg
with their bookplates.
15000:USTC 6038631. Ter Meulen 894. First edition of
Grotius’s thoughts on the authority of the state
in religious matters, published postumously.
According to the preface the text is based on a
manuscript given to the publisher in 1637. Several new editions were published during the
17th and 18th centuries and an English translation was published in 1651, ”Of the authority of
the highest powers about sacred things...”. The
text was written between 1614 and 1617 and it
should be read in the context of Grotius's involvement in the controversy associated with the
Oath of Allegiance to James I and the conflict
between Remonstrants and critics of the government in the 1610s. In ”De imperio” Grotius
uses classical and contemporary sources to argue for government oversight of the churches.

7

[Gävle 1901.] Gefle 1901. Officiel handbok öfver
utställningarne jämte beskrifning öfver Gefle stad
med omnejd samt resor till och från utställningarne.
Stockholm, Iduns kungl hofboktryckeri, 1901. 8:o.
151 s.+ 4 kolorerade kartor, varav två dubbelsidiga.
Rikt fotoillustrerad. Något nött samtida svart hfrbd
med guldornerad rygg. Ur Svenska turistföreningens
bibliotek, med STF i guld på ryggen.
1500:Fotografierna är tagna av Carl Larsson från Gävle,
Gerda Söderlund från Leksand, John Wigsten från
Bollnäs och Axel Lindahl från Stockholm.

8

HENRIQUES, Pontus. Kungliga tekniska högskolan. Skildringar ur Kungl. tekniska högskolans historia. I-II:2. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1917-27. 4:o.
VI,+ (2),+ 497,+ (1) s.+ planscher; VIII,+ 168; 169-513,+ (2) s.+ planscher. Tillsammans med:
LALLERSTEDT, Erik m.fl. (red.) Historik och beskrivning rörande nybyggnaderna jämte avhandligar och upsatser av högskolans lärare. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1918. 4:o. VIII,+ 520 s.+ planscher, delvis utvikbara. Tillsammmans
med:
MAGNELL, C. J. m.fl. Historik över tillkomsten av de under åren 1913-17 uppförda nybyggnaderna för Kungl. Tekniska högskolan. Separat ur Historik och
beskrivning... Något nötta uniforma blå hfrbd, ryggarna med upphöjda bind. Fem
volymer. (Skrifter utgifna med anledning af inflyttningen i de år 1917 färdiga nybyggnaderna.)
4500:Del I omfattar åren fram till 1876, dell II:1 åren 1877-1890 och del II:2 åren 1891-1911.
De första 153 sidorna och planscherna som utgör uppsatserna rörande byggnaderna
i del (3), ”Historik och beskrivning rörande nybyggnaderna jämte avhandligar och
upsatser av högskolans lärare”, finns även med i den separata utgåvan där varje
uppsats fått egen paginering.

9 HÅRD, Johan Ludvig. Berättelse om finska kriget, som fördes åren 1741, 1742 och
1743, jämte de nästföregående och nästpåföljande händelser i Swerige; författad af
herr grefwe Johan Ludvic Hård. Öfwersättning från fransyskan. Stockholm, And.
Jac. Nordström, 1789. 8:o. 52,+ (2) s. Namnteckning på titelbladet. Sammanbunden
med:
HÅRD, Johan Ludvig. Grefwe Hårds berättelse
om hans kongl. höghets prins Henrics resor til
Swerige och Ryssland, åren 1770 och 1776; med
mera. Stockholm, Anders Zetterberg, 1790. 8:o.
61,+ (1) s. Sista bladet med lagning i yttermarginal.
Med J. Setterbergs nanteckning. Fläckig och med
enstaka rättelser med bläck. Nött senare hfrbd med
guldornerad rygg.
1800:Bring, Itineraria Suecana 209 för det andra arbetet. Båda arbetena är utgivna av Carl Christoffer
Gjörwell och översatta från ”Memoires d’un gentilhomme Suédois, écrit par lui-même dans sa retraite,
l’anne 1784” utgiven 1788.
Johan Ludvig Hård (1719-89) var lierad med hovpartiet och en av hjärnorna bakom
det misslyckade kuppförsöket 1756. Han dömdes till döden men lyckades fly till Danmark. År 1757 inträdde han i preussisk tjänst och avancerade till generallöjtnant
och guvernör i Spandau. Han besökte sedan
Sverige flera gånger som diplomat. Hans memoarer, som sträcker sig fram till 1784, utkom i både en tysk, holländsk och en engelsk
översättning. Vid sidan av dessa båda utdrag
finns ytterligare ett i ”Historiska magazinet”
samt ”Berättelse om grefven Hårds fångenskap i Ryssland” utgivna på svenska. Det första verket om finska kriget utkom i en andra
upplaga 1790. Prins Henrik av Preussen var
bror till Lovisa Ulrika. Berättelsen handlar
dels om hans besök i Sverige och Drottningholm 1770 där Hård som blivit benådad
följde med som kammarherre, och dels om
fortsättningsresan till Katarina den stora, där
Henrik skulle förhandla om delning av Polen.
Resan i Sverige omfattar sidorna 6-12.

10 JARNSHULT, Egon. S:t Knuts Gille
i Lund. Medlemsmatrikel 1656-1965.
Sammanställt av Egon Jarnshult.
Lund, S:t Knuts gille, 1982. A4. (1),+
251,+ (2) blad. Duplicerad. Häftad
med pappersomslag. Tryckt i 50
numrerade exemplar, varav detta är
nummer 28. Tillsammans med:
JARNSHULT, Egon. S:t Knuts Gille
i Lund. Medlemsmatrikel 1966-1983.
Sammanställt av Egon Jarnshult.
Lund, S:t Knuts gille, 1983. A4. (2),+
36,+(2),+ 36,+ (7) bl. Duplicerad. Häftad med tryckt omslag.
1500:Det traditionsrika S:t Knuts Gillet i Lund har en mytiskt historia som förlorar sig
ner i medeltiden.
11 (KLENCKE, Philipp Friedrich Hermann.) Wichtige historische Enthüllungen
über die wirkliche Todesart Jesu. Nach einem alten, zu Alexandrien gefundenen Manuscripte von einem Zeitgenossen Jesu aus dem heiligen Orden der Essäer. Aus einer lateinischen Abschrift des Originals übersetzt. Sechste Auflage.
Braunschweig, Christian Horneyer, (1871). 8vo. VIII,+ 104 pp. Some foxing, worse
in the beginning. Together with:
(KLENCKE, Philipp Friedrich Hermann.) Historische Enthüllungen über die
wirklichen Ereignisse der Geburt und Jugend Jesu. Als Fortsetzung der zu Alexandrien aufgefundenen alten Urkunden aus dem Essäer-Orden. Nachtrag zu den
Enthüllungen über die Todesart Jesu. Aus einer wortgetreuen Abschrift des alten
Originals übersetzt. Zweite Auflage. Leipzig, Ch. E. Kollmann, 1869. 8vo. 94,+ (2)
pp. Foxing in the beginning and the end. Together with:
(KLENCKE, Philipp Friedrich Hermann.) Jesus der Essäer oder die Religion der
Zukunft. Eine Beleuchtung der ”Enthüllungen über die wirkliche Todesart Jesu”
und ihrer Consequenzen für die Gesellschaft, verbunden mit einer Kritik der Einwendungen der orthodoxen Theologie, wie sie die Schrift des F. S. Kirchenraths
Dr. Wohlfahrt ausspricht. Zweite unveränderte Auflage. Leipzig, Christ. Ernst
Kollmann, 1849. 8vo. 79,+ (1) pp. Foxing. Together with:
(KLENCKE, Philipp Friedrich Hermann.) Christus war Mensch! Grundzüge
der ”Neuen Lehre”. Vom Verfasser von ”Jesus der Essäer.”, ”Der wahre christliche
Staat” etc. Zweite Unveränderte Auflage. Leipzig, Christ. Ernst Kollmann, 1850.
8vo. VIII,+ 52 pp. Heavy foxing. All four volumes in uniform slighly worn black
half calf with blind- and gilt decorated spines and title in gilt on the front board.
Owner’s signature of Nicolaus Törnvist, dated 1872, and library notation from the
St. Nicolaus lodge in Visby.
4500:-

According to the story of the first two books, Jesus was an initiate of the Esseneorder, and the important revelations on his life and death are taken from a manuscript by one of his fellow Essenes found in Alexandria. This manuscript, however,
does not exist and the story is in actuality an abbreviated version of a fictional work
by K. H. G. Venturini (”Geschichte des Urchristenthums in Zusammenhange mit
der natürlichen Geschichte des großen Propheten von Nazareth”, 1807). Dr. Philip
Friedrich Hermann Klencke, was the author of over 200 works in very divergent
fields. He never admitted having produced these particular plagiarisms (which were
originally issued in 1849) but his authorship has long been established. The publication prompted denunciations, especially by Johan Nepomuk Kelle in Prague who
wrote his answer under the pseudonym Johan Nepomuk Truelle, ”Für jeden Christen höchst nothwendige Aufklärungen über die allein wahre Todesart Jesu Christi”,
against which this edition of the ”Wichtige historische Enthüllungen” is supplemented by a ”Zurückweisung der katolischen Angriffe des Joh. Nepomuk Truelle”. The
following two titles are further polemics on the issue of Christ’s humanity in general,
and specifically against the catholic church.
The order of the Essenes has been of interest to freemasons and masonic historians
because of that order’s presumed similarity with the freemasons. It has been suggested that the Essenes were the sucessors of the original fremasons, who kept the
traditions alive in the centuries following the construction of the temple of Salomon
(the supposed origin of the freemasons).

12 [Lagar.] Sweriges rikes lag gillad och
antagen på riksdagen åhr 1734. Stockholm, Historiographi regni tryckerij,
(1740?). 8:o. (32),+ 424,+ 80,+ (30 ) s. Genomgående med fläckar och småstänk
och enstaka bläcknoteringar, en bläckplump s. 60-61. Nött samtida skinnband, blindpräglad rygg med upphöjda
bind och beige titeleletikett, ryggen
trasig upp- och nedtill. Med Magnus
Bothéns äldre namnteckning och ur
P. Möllers bibliotek på Skottorp, med
ett ovanligare tryckt exlibris utan bild,
”Tillhör P. Möllers boksamling. Laholm
& Skottorp”.
3500:Colliander s. 517. Den ganska ovanliga första, lätthanterliga upplagan av 1734-års lag
i 8:o-format, och som fick av en mängd efterföljare. Tryckåret är osäkert, men enligt
Colliander är den förmodligen tryckt strax efter 4:o-upplagan (1736) men senast år
1740. Gissningar på både 1736 och 1738 har gjorts. I detta exemplar finns ”Domarreglerna” med vilka enligt Colliander ibland saknas. Det finns två varianter, en med
424 sidor (som föreliggande) och en med 428. Denna kortare är förmodligen en ny
tryckning med fel rättade.

13 LILJA, Eva. Svensk metrik.
Stockholm, Norstedts akademiska förlag, 2006. 8:o. 654
s. Okbd med skyddsomslag.

600:”Svensk metrik är ett grundläggande verk i versteori,
vershistoria och verslära. Den
handlar om antikens retorik,
klassisk vers, rimmens uppkomst i medeltidens kultur, om
rytm i annonstexter och ljudupprepningar, om rapp, Poetry Slam och mycket, mycket
mera”.

14 LINDBLOM, Andreas (utg.) En bok om
Skansen. Till hundraårsminnet av Artur
Hazelius’ födelse under medverkan av Alarik Behm, Gotthard Gustafsson och Gösta
Selling utgiven av Andreas Lindblom.
Stockholm, P. A. Norstedt & Söners Förlag,
1933. 4:o. 226,+ (2) s.+ planscher,+ karta.
Illustrerad. Förlagets ljusa skinnband,
svartpräglad rygg med upphöjda bind och
dekorerade pärmar, inre bordure och helt
guldsnitt, främre omslaget medbundet (P.
A. Norstedt & söner). I vadderad pappkassett. Upplagan tryckt i 1000 numrerade och
signerade exemplar, varav detta är nummer
775 och tryckt för Agnes Bachman samt
signerad av Lindblom.
950:Bilagt finns en kopia av ett brev från V. Åström på Norstedts bokbinderi om det
afrikanska getskinnet som använts till bandet.

15 [Linköping 1898] Katalog öfver utställningarne vid
Östergötlands läns allm. landtbruksmöte i Linköping
den 16, 17, 18 och 19 juni 1898. Linköping, Östgöta Correspondentens boktryckeri, 1898. 8:o. VIII,+ 105 s. Rött
dekorerat förlagsklotband, titel i guld på frampärmen.

600:Fint exemplar. Pärmtiteln lyder ”Katalog öfver landtbruksmötet i Linköping 1898.”

16 LUGN, Pehr. Ausgewählte Denkmäler aus Ägyptischen
Sammlungen in Schweden. Leipzig, J. C. Hinrichs’sche
Buchhandlung, 1922. Folio. (8),+ 38,+ (1) pp.+ 26 plates.
Publ. cloth spine with paper boards.
1200:Pehr Lugn (1881-1934) var svensk egyptolog och från 1928
föreståndare för Egyptiska museet i Stockholm. Flera av
de här beskrivna föremålen kommer från det museet, fast
de vid denna tidpunkt fortfarande fanns i Nationalmuseet i Stockholm. Många föremål kommer även från det
Egyptiska museet i Uppsala som grundades av Karl Piehl
1889. Pehr Lugn var för övrigt farfar till Kristina Lugn.

17 MEDIN, Oscar. Om hjortron som botemedel
mot skörbjugg av O. Medin. Särtryck ur Hygiea
1926. Stockholm, Isaac Marcus’, 1926. 8:o. 10 s.
Klammerhäftad med omslag. Dedikation till
professor H:son Euler och med stämpel ”Från
författaren”.
250:Oscar Medin (1847-1927) var läkare och framförallt verksam som barnläkare. Mottagaren Ulf
Svante Hansson von Euler-Chelpin (1905-83) var
svensk fysiolog och farmakolog samt mottagare
av nobelpriset i medicin 1970. Föredraget om
hjortron höll Medin på Svenska läkaresällskapets medicinsk-historiska sektion den 25 februari
1926.

18 [Minnesota Conference.] The Beginnings and Progress of Minnesota Conference of the Lutheran Augustana Synod of America. Issued in commemoration
of the Seventieth Anniversary Meeting, held at the Place of Organization, and the
Diamond Jubilee of the Chisago Lake Church. Minneapolis, The Lund Press, 1929.
8vo. 271 pp. Illustrated. Publ. cloth.
500:-

The book begins with an ”Introductory Program to the Minnesota Conference held in Chisago
lake Chruch May 1-14, 1929”. A
history of the Lutheran Augustana Synod and of the Swedes in
America, seen from the Augustana Synod perspective. In the chapter ”Educational Institutions” we
find information about the early
viking age Swedes in America, the
Kensingston rune stone and other
important evidence of early Swedish colonisation!

19 PUFENDORF, Samuel. De rebus gestis
Friderici Wilhelmi Magni, electoris Brandenburgici, commentariorum libri novendecim. (1-2). Berlin, Jeremiæ Schrey & Hered. Henrici Johannis Meyeri, 1695. Folio.
Engr. extra title,+ engr. portrait,+ (10),+
1634,+ (82) pp. The title page with a large
engr. vignette. The E- and F-gatherings
are bound in reverse order. Foxing, some
stain and spotting. Contemporary full calf,
richly gilt spine with raised bands and red
label, boards with gilt frame, repair on rear
hinge and top of spine, and with modern
ties. A royal blue stamp on the title page
and from the library of Rolf G. Norberg
with his book plate.

9000:-

VD17 547:648294T. Warmholtz 5145. Three different versions exist. Lacks, as often, the second titlepage after page
728 (as 5 of 8 copies in VD17). Both the extra title and the
portrait are engraved by S. Blesendorff, the former after M.
Probner and the portrait of Frederick William after painting by A. Clerck.
First edition of Pufendorf’s large
history and biography of Frederick
William, Elector of Brandenburg and
Duke of Prussia (1620-1688), the ”Great Elector” who transformed Prussia
into a great power. It covers the period from his inheritance in 1640 to
his death in 1688. The jurist, political
philosopher, economist and historian
Samuel Pufendorf (1632-94) wrote the
work after he had left Swedish service
and Sweden in 1686 for the position of
historiographer and privy councillor
of Brandeburg. It contains much material on Swedish history as Sweden
and Brandenburg were allies in the
Thirty Years War, on which Pufendorf
in 1686 published his large ”Commentariorum de rebus suecicis libri
XXVI”.

20 RANEKE, Jan. Svensk adelsheraldik
med Klingspors vapenbok. Malmö,
Corona, 1990. 8:o. 499 s. Rikt illustrerad. Blått blindpräglat marokängband
med guldornerad rygg, helt guldsnitt
och främre omslaget medbundet, med
skyddsomslag. Signerad av författaren.
Bilagt finns ett följdebrev från Raneke
till Jan Åke Sandberg där han tackar
Sandberg för beställningen av bibliofilupplagan och meddelar samtidigt att
den är i det närmaste slut.

2500:-

Bibliofilupplaga i 50 numrerade exemplar signerade av författaren och bundna i
skinn, varav detta är nummer 26. Bandet är utfört av Bokbindaren Malmö, med
etikett. ”Samtliga 4203 vapen från riksheraldikern C. A. Klingspors vapenbok ingår.
De har ordnats på ett nytt, praktiskt och lättöverskådligt sätt, och boken blir därför
ett unikt heraldiskt uppslagsverk” (baksidestext).

21 RASMUSSEN, Knud m.fl. Foreløbig beretning over den II. Thuleexpedition til Melville-bugten og
Grønlands nordkyst 1916-1918. I. Rejseberetning. II. Geologi. III. Biologi.
IV. Etnografi (Eskimoernes vandringsveje). Særtryk af Geografisk
Tidskrift, 24. Bind, Hefte VI. Köpenhamn, Hertz’s, (1918). 4:o. 215-232 s.
Klammerhäftad med tryckt omslag,
vikt på mitten och med rost kring
klamrarna. Dedikation till Albert
och Sigrid (Engström) från Knud
Rasmussen daterad Hundested 12/7
1918.
2000:Trevlig proveniens. Knud Rasmussen och Albert Engström kände varandra sedan
länge och hade bland annat varit på Island tillsammans 1911. Albert Engström kom
senare även att göra ett porträtt av Rasmussen. Albert och hans hustru Sigrid har
här varit på besök i Rasmussens nybyggda hem Hundested i norra Själland.

De i rapporten ingående uppsatserna är
författade av Knud Rasmussen med ”Rejseberetning” och ”Eskimoernes vandringsveje i
Nordgrønland”, Lauge Koch med ”Foreløbig
rapport over de paa expeditionen udførte
geografiske og geologiske arbejder”, och C. H.
Östenfeld & Morten P. Porsild med ”Biologi.
Dr. Torild Wulff’s videnskabelige resultater”.

22 REESE WILLÉN, Anne. I huvudstaden,
musiklivets härd. Den strukturella omvandlingen av Stockholms offentliga konstmusikliv ca 1840-1890. Ak. avh. Uppsala, Uppsala
universitet, 2014. 8:o. 306,+ (2) s. Häftad.
(Studia musicologica Upsaliensia. Nova series 24.)
200:Om professionaliseringen av musiken i Stockholm.

23 SAHLIN, Carl. Beskrifning och förteckning öfver Stora Kopparbergs Bergslags aktiebolags myntkabinett. Falun, Falu nya boktr-aktiebolag, 1895. 8:o. (7),+
(blank),+ 97 s. Illustrerad. Häftad, med tryckt omslag. Något nött i ryggen. 1100:Hesse 1505. Innehållsrik katalog
med bl.a. uppsater om mynt slagna
i olika svenska städer med koppar från Stora Kopparberget eller
med guld från Dalarna, ett kapitel
”Svenska kopparmynt, slagna i Avesta af koppar från Stora Kopparberget”, med en teknisk redogörelse
om produktionen samt ”Stora Kopparbergs bergslags enskilda mynt”,
"Stora Kopparbergs bergslags polletter” m.m. Carl Sahlin (1861-1943)
var gruvingenjör hos Stora Kopparbergs Bergslag i Falun.

24 SCHÜCK, Henrik. Stockholm vid 1400-talets slut. Andra upplagan. På uppdrag
av Svenska Akademien omarbetad av Tord O:son Nordberg. Stockholm, Hugo
Gebers Förlag, 1951. 8:o. 524 s.+ utvikbar karta. Illustrerad. Fint mörkbrunt hfrbd,
guldornerad rygg med upphöjda bind, övre guldsnitt och med främre omslaget
medbundet (Knut Hässler).
800:Fint exemplar av den andra förbättrade upplagan. Den första upplagan utkom 1940.

25 SCHÖN, Ebbe. Häxkonster och kärleksknep. Stockholm, Carlssons, 2008. 8:o. 333
s. Rikt illustrerad, delvis i färg. Förlagsband.
250:Om kärleksramsor och kärleksdrycker och
mycket annat.

26 [Stockholm 1897.] HOFFSTEDT, W. Förhandlingarna vid Nordiska teknikermötet i Stockholm den 15-19 juni 1897. Av mötesbestyrelsen utgifna genom generalsekreterare lektor W. Hoffstedt. Med 18 fotolitograferade planscher och 138 illustrationer i texten. Stockholm, Central-tryckeriet, 1898. 4:o. IV,+ 408 s.+ 18 planscher,
varav 15 utvikbara. Illustrerad. Titelbladet med ”off-setting”. Något solkigt och
nött något senare grönt hkbd över tryckta originalpappärmar, guldornerad rygg.
Namnteckning på främre omslaget delvis dolt av det övre klothörnet.
1200:Det Nordiska teknikermötet som hölls i
samband med den stora Allmänna konstoch industriutställlningen i Stockholm
1897 arrangerades av Svenska Teknologföreningen. Innehåller föredrag och diskussioner inom avdelningar för mekanik och
skeppsbyggeri, eletricitet, husbyggnad,
bergshantering, väg- och vattenbyggnad,
kemi, teknisk hygien och teknisk udervisning. Med bl.a. två utvikbara ritningar på
isbrytare till diskussionspunkten ”Hafva de
i Amerika använda isbrytarefartygen med
propeller i såväl fören som i aktern företräde framför de i Europa använda isbrytaretyperna”, en ritning över den tänkta
regleringen och ombyggnationen av Gamla
stan i Stockholm, föredrag om nyare typer
av lokomotivpannor, föredragande J. G.
Richert ställer frågan ”Hvarför användas
icke vattenklosetter i Sverige?” m.m.

27 THEOKRITOS || LAGERLÖF, Erland (övers.) Idyller.
Översatta av Erland Lagerlöf. Med raderingar av Jurgen
Wrangel. Stockholm, Albert Bonnier, 1929. 4:o. 198,+ (1)
s. Titeln tryckt med rött och svart. Raderingar dels i texten, dels på i pagineringen ingående separata blad. Rött
marokängband, guldornerad rygg med upphöjda bind,
guldornerade pärmar, övre guldsnitt med övriga snitt
putsade och med omslaget medbundet (sannolikt Norstedts bokbinderi). Med litteraturvetaren Henry Olssons
initialer i guld på frampärmen. Försättsbladet med en
renskriven lyckönskan till Henry Olsson på 50-årsdagen
av Nils Ahnlund, Tor Andreae, Bo Bergman, Hjalmar

Gullberg, Per Hallström, Pär Lagerkvist, Martin Lamm, Henrik Schück, Sigfrid Siwertz,
Anders Österling, Sven Hedin och Gustaf
Hallström, daterad 18 april 1946. Bilagt finns
dessutom en extra lapp, som varit fastklistrad på främre omslagets insida men lossnat,
med autograferna av flera av gratulanterna
och några andra; Sven Hedin, Henrik Schück,
Bengt Hesselman, Otto v. Frisen, Anders Österling, Albert Engström, Bo Bergman, Sigfrid
Siwert, Martin Lamm och Per Hallström,
samt med en hyllning från Norstedts förlag
underskriven av Bengt Lassen och Ragnar
Svanström.
5000:Bibliofilutgåva tryckt i 150 av konstnären signerade exemplar, varav 146 numrerade
med arabiska siffror och tryckta på Van Geldernpapper, detta är nummer 89.

28 [Ulrika Eleonora] (FABER, Samuel.) Die allerdurchleuchtigste und grossmächtigste Königin, Königin Ulrica Eleonora, der Schweden, Gothen und Wenden
Königin, Grossfürstin in Finnland, herzogin zu Schonen, Ehesten, Lieffland,
Carelen, Bremen, Vehrden, Stettin, Pommern, [...] etc. Unter dem Namen Uranie
nach Ihrem himmlischen Nahmen, königlichen Ursprung, Englischen Leben und
Christ-seeligsten Tod, aus allerunterthängister Bewunderung dero weit und breit
erschollenen Tugenden aus der Ferne, an der Pegnitz angepriesen von denen Pegnesischen Blumen-Genossen, und beschrieben durch Ferrendo II. Bremen, Herman Brauer, (1693). Folio. (24) s. Sista sidan med en draperad kista i träsnitt. Tagen
ur band.
6000:VD17 1:034617B. En hyllning till den avlidna drottning
Ulrika Eleonora, här hyllad som astronomins musa
Urania, på den Pegnesischer Blumenordens vägnar
via dess medlem Ferrando II, dvs Samuel Faber. Faber (1657-1716) var författare och rektor vid Egidiengymnasiet i Nürnberg. Han blev 1688 medlem av den
litterära Pegnesischer Blumenorden under namnet
Ferrando II. Han publicerade även en stor historik
över Ulrika Eleonoras son Karl, ”Ausführliche LebensBeschreibung Carls des XII. Königs in Schweden” i 10
delar mellan 1702-17. Ulrika Eleonora d.ä. (1656-93)
från Danmark var gift med Karl XI och var svensk
drottning från 1680 till sin död. Hon dog på Karlberg
26 juli 1693.

29 [Ulrika Eleonora] WITTE, Henning. Planctus regiae civitatis
Rigensis in praematurum et luctuosissimum obitum serenissimae
et potentissimae principis ac Dominae Ulricae Eleonorae Sveocorum
Gothorum et Vandalorum reginae
[...] &c. &c. Dominae atque reginae
nostrae etiam post fata humillimo
cultu proseqvendae devotissimi obseqvii ergo interprete M. Henningo
Witten. Riga, Georg. Matth. Nöllerum, (1693.). Folio. (36) s. Sista sidan
med dödskalle i träsnitt. Tagen ur
band.
4000:Warmholtz 6603. Hyllning till Ulrika
Eleonora av den betydelsefulla professorn i Riga Henning Witte (163496). Han studerade som ung vid Gustaf Adolf-gymnasiet i Riga och tillbringade
därefter lång studetid utomlands. Han återkom till Riga 1666 och blev 1677 professor
i retorik och historia vid sitt gamla gymnasium. Han räknas som en av barockepokens viktigaste litteraturhistoriker. Mest känd för sitt förord till den av honom
redigerade samlingen av tal och minnesskriftrt ”Memoriae theologorum nostri seculi
clarissimorum renovatae...” som utkom mellan 1674 och 1685.
Ulrika Eleonora d.ä. (1656-93) från Danmark var gift med Karl XI och var svensk
drottning från 1680 till sin död. Hon dog på Karlberg 26 juli 1693.

