
1 BARTON, Arnold H. The Old Country and the New: Essays on Swedes and Ame-
rica. Carbondale, Southern Illinois University Press, 2007. 8vo. XV,+ (3),+ 293,+ (1) 
pp. Illustrated. Publ. cloth with dustwrapper. 350:-

2 BEHM, Viktor. Jemtlands historia under medeltiden. Anteckningar af Victor 
Behm år 1888. Östersund, Jemtlands tidning, 1888. 8:o. (2),+ 56 s. Häftad, med 
tryckt omslag, det bakre något naggat. 350:-
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3 BRACHET, Auguste. Dictionnaire etymologique 
de la langue Française avec une préface par Émile 
Egger. Ouvrage couronne par l’Academie français. 
Nouvelle édition. Paris, Bibliothèque d’Éducation, 
(1868?). 8vo. (4),+ a-l,+ CVII,+ (1),+ 560 pp. Sewn as 
issued, uncut and unopened, with printed wrapper, 
partly loose in spine. Dedication to ”mademoiselle 
Anna Hierta” on front wrapper, dated July 6, 1871.
 600:-

Trevlig proveniens. Anna Hierta (1841-1924) var 
konstnär och viktig förkämpe för kvinnors rättighe-
ter. Hon var yngsta barn till Lars Johan Hierta och 
gifte sig 1876 med Gustaf Retzius. Denna bok har hon 
dock inte studerat närmre.

4 CEDERLÖF, Olle. Svenska flottans beväpning 
1523 - c:a 1900. Några huvudlinjer. Särtryck ur 
Aktuellt från Föreningen Marinmusei Vänner i 
Karlskrona 1971. Karlskrona, (1971). 8:o. 29 s. Illus-
trerad. Klammerhäftad med tryckt omslag. 150:-

5 [Crusenstolpska kravallerna.] (BLANCHE, August.) Teckning 
af juni-dagarne i Stockholm och dess närmaste följder år 
1838. Stockholm, Nordströmska boktryckeriet, 1838. 8:o. 48 s. 
Sammanbunden med: 
(HILDEBRANDSSON, H.) Några blickar på tidens politiska 
strider och svenska tidningslitteraturen. Stockholm, Hör-
bergska boktryckeriet, 1838. 8:o. (2),+ 102 s. Sammanbunden 
med: 
(STURZEN-BECKER, Oscar Patrik.) Stormfoglarna. Fria 
flygblad, utsläppta efter tidens läglighet af Proteus Junior. För-
sta - tredje flocken. Stockholm, Nordströmska boktryckeriet, 
1838. 8:o. 32; 23; 23 s. Enstaka bruntonade sidor. Fint samtida 
hfrbd, rikt blind- och guldornerad rygg med breda upphöjda 
bind och röd något trasig titeletikett, alrotsmarmorerade 
pärmpapper och gröna snitt. Frimureriskt trekantigt exlibris 
för Aug. Eriksson. 2000:-



Fint samlingsband med tre skrifter rörande högmålsdomen mot Crusenstolpe och 
efterföljande kravaller. Sommaren 1838 skedde en serie mer eller mindre våldsamma 
upplopp i Stockholm till stöd för publicisten Magnus Jacob Crusenstolpe (1795-1865), 
som dömts till fängelse för majestätsbrott efter att han framfört kritik mot en militär 
utnämning som kung Karl XIV Johan hade gjort tidigare under året. Militären upp-
löste de allvarligaste kravallerna den 19 juli till priset av två dödsoffer och en hand-
full skadade demonstranter.

August Blanche skildrar i sin skrift de livfulla händelserna när domen mot Cru-
senstolpe avkunnats och folkets upprördhet. Han skrev även teaterstycket Rabulis-
terna”, som också behandlar rättegången och demostrationerna.

Oscar Patric Sturzen-Becker, mer känd som Orvar Odd, ryckte med flygbladen 
”Stormfoglarna” ut till Crusenstolpes försvar och häcklar myndigheterna, bl.a. med 
en pastich på Rasande Roland i andra flocken.

6 DILHERR, Johann Michael. Heilig-Epistolischer Bericht, Licht, Geleit und 
Freud. Das ist Emblematische Fürstellung, der heiligen Sonn- und Festtäglichen 
Episteln: In welcher gründlicher Bericht, von dem rechten Wort-Verstand, er-
theilet; dem wahren Christenthum ein helles Licht furgetragen; und ein sicheres 
Geleit, mit beigefügten 
Gebethen und Gesängen, 
zu der himmelischen 
Freude, gezeiget wird, von 
Johann Michael Dillhern. 
Nürnberg, in Verlegnung 
Johann Andreas End-
tern, und Wolfgang des 
Jungern Seel Erben, 1663. 
Folio. Engr. extra title,+ 
(1),+ (26),+ (2, blanks),+ 
356, 359-631,+ (33) pp. Il-
lustrated with 85 large 
emblematic engravings in 
text. Title printed in red 
and black and all pages 
printed within a frame. The engraved extra title and the half title are both pasted 
on resp. sides of a fly-leaf, which means that the recto of the half title is hidden and 
only the verso with ”Erklärung dess Kuppffer-Tituls” is visible. Both titles and the 
first five leaves with tear in lower margin, dampstain in lower margin, more in the 
middle, minor spotting and some browning. Contemporary vellum. Owner’s label 
of Anders Persson. 15000:-



VD17 23:269038A. Landwehr, German emblem books, 228. Praz p. 316. Faber du 
Faur 597. They all miss the jump in the pagination. The engraved title and the 
emblems are engraved by Melchior Küsell after drawings by Georg Strauch. Each 
chapter (Epistel) starts with an engraved emblematic picture with a device in the 
engraving, followed by a verse, a ”Paraphras”, a ”Nutz und Gebrauch” and finally a 
sermon and a song. The engravings have also been published seprately.

The protestant theologian and philologist 
Johann Michael Dilherr (1604-69) was first 
active as professor in theology and history 
at the University in Jena but moved in 1642 
to Nuremberg as professor and rector for the 
newly opened "Aegidianum" Gymnasium 
and become soon after also chief pastor at the 
St. Sebaldus Church. He was appointed city 
librarian and was close to many members of 
the Pegnesischer Blumenorden, the literary 
association in Nuremberg with members like 
Johann Klay and Sigmund von Birken. ”He 
was himself a talented poet as well as one 
of the greatest preachers of his time and an 
expert on music (Faber du Faur). Dilherr’s 
library of 8,000 volumes is today preserved at 
the Regional Church Archive in Nuremberg. 
Many of his sermons were published together 
in collections in folio with verses and illustra-
tions.



7 [Dragspel.] Hagström - den svenska 
malmstämman [=omslagstitel]. 
Stockholm, Esselte, 1939. 8:o. (20) s. 
Rikt illustrerad. Klammerhäftad med 
illustrerade omslag. 600:-

Fin reklambroschyr i flerfärgstryck 
med dragspel från A. B. Albin Hag-
ström i Älvdalen, Kungl. Hovleveran-
tör. ”Det är svenskt stål, som ljuder i 
varje stämma i Hagström-dragspelen 
– klangen från våra egna malmberg”. 

8 FISHER, James. A Spring-Day: of, Con-
templations on Several Occurrences which 
Naturally Strike the Eye in that Delightful 
Season. By James Fischer. The Third edi-
tion, carefully corrected and improved. 
Edinburgh, printed for the author by John 
Moir, 1808. 8vo. Engr. portrait,+ vii,+ (1),+ 
11-45, 44-338 pp. Illustrated with four wood 
engravings by Thomas Bewick. The title 
page with off-setting, a small hole through 
pp. 325-326, with loss of letter. Fine con-
temporary green half morocco binding, 
richly gilt spine, marbled board papers 
with gilt framing, marbled edges (Lubbock 
Book-binder Newcastle). From the library 
of rev. Henry Cotes, vicar of Bedlington, 
with his famous ”fishing scene” bookplate, 
cut by Thomas Bewick in 1802. 9500:-

Tattersfield TB 2.610, for the 1803 first edition.

James Fisher (born 1759) was a blind musician and author, who lost his sight by 
small-pox when a child. He wrote poetry and published two volumes in prose, ”A 
Spring Day” (1803) and ”A Winter Season” (1810). A Spring-Day contains religious 
contemplations in the sight of natur and pastoral labour; a wood, on the singing of 
a lark, bees, a swallow, on ploughing, on sowing, on fishing, the corn, etc. The wood 
engravings are attributed to Thomas Bewick by Tattersfield.



The Rev. Henry Cotes (1759?-1835) was a well-known author, poet and Naturalist, 
and friend of Thomas Bewick. He was important in the publication of the second 
part of Bewick’s British Birds, Water 
Birds, with literary corrections and 
editing the introduction. As thanks 
Bewick made this bookplate for Co-
tes”... which shows us the reverend 
gentleman busily engaged in fishing, 
doubtless a favourite sport with him, 
is an instance of this diverted use” 
(W. J. Hardy). The woodcut, ”... the 
celebrated fishing scene was origi-
nally cut for surgeon John Murray. 
His name was excised and that of Cotes rather carelessly engraved in its place” (Tat-
tersfield). It was also used as a vignette on p. 351 in Water Birds.

The binder ”William Lubbock of St. Nicholas Churchyard, Newcastle upon Tyne, 
was one of the few members of the provincial English book-trade in the Early Nine-
teenth Century who carried out his own binding”. Nixon, British Bookbindings Pre-
sented by Kenneth H. Oldaker (Maggs, 1982), page 76.

9 GOLDSMITH, Oliver. The Miscellaneous Works of Oliver Goldsmith. A new 
edition, in four volumes. To which is prefixed, some account of his life and wri-
tings. 1-4. London, printed for J. Johnsson..., 1806. 8vo. Engr. portrait,+ iv,+ vii,+ 
(blank),+ 118,+ (2),+ 272 pp.+ 3 engr. plates; (4),+ 448 pp.+ 5 engr. plates; xvi,+ 476 
pp.+ 4 engr. plates; vi,+ (1),+ (blank),+ 468 pp.+ 2 engr. plates. Minor spotting and 
off-setting of plates, more on pp. 375-376 in part two. Slightly worn Swedish red 
full morocco bindings, richly gilt spines with beige somewhat worn labels and 
boards with gilt frames, all edges gilt. Four volumes. 6500:-

De exklusiva banden är utförda av 
någon av de samtida bokbindar-
mästarna i Stockholm, sannolikt 
Richter, Carloander eller Statlander, 
och de utgör ett fint exempel på en 
påkostad svensk samtida inbindning 
av en engelsk författare vid tidpunk-
ten då dessa i Sverige började läsas 
på engelska och inte bara i tysk eller 
fransk översättning. Tyvärr ingen 
proveniens. 



10 GUSTAV II ADOLF || STYFFE, Carl Gustaf 
(utg.) Konung Gustaf II Adolfs skrifter. 
Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1861. 8:o. 
XVI,+ 647 s. Svag bruntoning i marginalen 
på titelbladet. Halvpergamentimiterande 
pappband med guldornerad rygg och mar-
morerade pärmpapper (Ivar Hanssons bok-
binderi). 800:-

Setterwall 1441. Innehåller Gustavs II Adolfs 
brev, tal och propositioner till ständerna, in-
struktioner såsom bl.a. krigsfolksordningen 
och om krigsmäns plikter samt hans inledning 
till sin egen historia. 

11 HAGBERG, Carl Aug. (pres.) || TRÄGÅRDH, 
Karl Em. (resp.) Thucydides, hävdatecknare 
och vältalare, aesthetisk afhandling. Lund, Ber-
lingska boktryckeri, 1841. 8:o. (2),+ 16 s. Häftad 
och oskuren, revor i marginalen. 800:-

Marklin 3. Den bekante Shakespeareöversättaren 
Carl August Hagberg (1810-64) var professor i 
Estetik i Lund. Han utgav även en svensk över-
sättning av Thukydides genom en dissertationsse-
rie i åtta delar åren 1841-42, ”Thucydidis Suetice 
vertende periculum”.

12 HAIDENTHALLER, Ylva. The Medal in Early 
Modern Sweden. Significances and Practices. 
Diss. Lund, Mediehistoriska arkiv, 2021. 8vo. 
459 pp. Illustrated. Sewn as issued. (Mediehis-
toriska arkiv 52.) 350:-

”This thesis analyses medals issued between 1560 
and 1792 in Sweden and studies the practices 
and roles related to these objects. It aims to con-
tribute to the understanding of the varying uses 
and functions of early modern medals by app-
lying a long-term perspective that connects Re-
naissance, Baroque, and Neoclassical medals.”



13 HALLENBERG, Mats. Statsmakt till salu. 
Arrendesystemet och privatiseringen av skat-
teuppbörden i det svenska riket 1618-1635. Lund, 
Nordic Academic Press, 2008. 8:o. (1),+ 272 s. 
Förlagsband med skyddsomslag. Med dedika-
tion till Alf W. Johansson. 250:-

14 HAMILTON, Mathilda. Kvinnan i Brahmas, Buddhas och Muhameds länder. 
Iakttagelser och studier i orienten. Stockholm, Fröléen & comp:s förlag, 1902. Stor 
8:o. 234 s. Rikt illustrerad. Något nött rikt dek. grönt okbd med röda snitt. Dedika-
tion till ”Bankir fru E. Öhman”, daterad oktober 1907. 950:-

Mottagare av boken är sannolikt Axelina Catarina Öhman, född Edelfalt (1865-
1938), gift med bankiren Emric Öhman, grundaren av Öhmangruppen.

Mathilda Strömberg Hamilton (1864-1935) var missionär, affärskvinna och föredrags-
hållare och som hade ett facinerande levnadsöde. Som Mathilda Strömberg gav hon 
sig 24 år gammal av till Amerika för att bli läkarmissionär. Hon gifter sig istället 
med Gustav Hamilton och följer denne med The American Mission till Indien, där 
de bosätter sig i Mussoorie och startar en missionsverksamhet. Hon upprörs där 
över de indiska hinduiska flickornas situation, liksom hon förfasas över månggifte 
inom islam och hur kinesiska flickor lindar och deformerar sina fötter. För att upp-
märksamma svenskarna om dessa saker skriver hon ”Kvinnan i Brahmas, Buddhas 
och Muhameds länder”, enligt henne är det kristendomen som skall rädda världens 
förtryckta kvinnor.



Tillbaka i Sverige öppnar hon affären ”Indiska 
utställningen” på Regeringsgatan i Stockholm, där 
hon med sin kompanjon Jenny Swahn säljer indis-
ka varor som hon själv importerar; tigerskinn, mat-
tor, vattenpipor och andra exotiska saker. Målet är 
delvis att finansiera bistånd. Verksamheten går bra 
ända till första världskriget, då hon tvingas sälja 
verksamheten. Affären som säljs till en tysk firma 
säljs 1951 tillbaka till svenskar och är idag affärs-
kedjan Indiska.

Mathilda återvänder till Indien 1920 för att på nytt 
dra igång sin verksamhet, men affärerna tar denna 
gång aldrig fart och hon drabbas ånyo av bankrutt, 
och är 1930 tillbaka i Sverige fattig och febersjuk. 
Hon slutar sina dagar på Beckombergas sinnessjuk-
hus, utblottad.

15 HEIDEN, Konrad. Geburt des dritten Reiches. Die Geschichte des Nationalsozia-
lismus bis Herbst 1933. Zürich, Europa-Verlag, 1934. 8vo. 272 pp. Publ. linen with 
preserved dustwrapper, rear wrapper worn with small tears. 2500:-

Second edition. Konrad Heiden (1901-66) 
was a German journalist and historian who 
fled the nazis to Switzerland in 1933 and 
moved to Paris in 1935. In 1940 he emigrated 
to the USA. Heiden had been a student of 
Rechts- und Wirtschaftwissenschaften in 
München in 1919-23 and began to study the 
national socialist party already in the 1920s. 
During that time he became personally close 
to Hitler and other leading men in the mo-
vement. 

”Geburt des dritten Reiches” was his first pu-
blished book in exile and published in 1933, 
with this second edition 1934. An English 
adaption with the title ”History of National Socialism” was published by Alfred A. 
Knopf in 1935. Heiden’s most famous book however is the critical biography, ”Adolf 
Hitler - eine Biographie”, published in 1936-37, also by Europa-Verlag in Zürich.  



16 MANNSTRÖM, Oscar. Adolf Fredriks kyrka 
1774-1924. Stockholm, Victor Pettersons bokindu-
stri, Bröderna Lagerström, Gunnar Tisells teknis-
ka förlag, 1924. 8:o. XV,+ (1),+ 24,+ (4),+ 134 s. Rikt 
illustrerad. Ljusbrunt hfrbd, rikt guldornerad 
rygg med upphöjda bind, marmorerade pärmpap-
per. Frampärmens insida med litograferad bild av 
Adolf Fredrik och tryckt gåvotext samt handskri-
vet Fru Elin Josefin Lindberg. 1200:-

Minnesskrift i 100 numrerade exemplar, varav 
detta är nr. 38, tryckt för Elin Josefin Lindberg. 
Musiken till kantaten är tryckt av Bröderna Lager-
ström. Denna speciella jubileumsutgåva är sam-
mansatt av 1: Program vid Adolf Fredriks kyrkas 
150-årshögtid. 2: Kantat vid vid Adolf Fredriks 
kyrkas 150-årshögtid den 30 november 1924 av Os-
car Mannström och tonsatt för soli, blandad kör, 
barnkör och orgel av Gustaf Nordquist. 3: Oscar 
Mannström, Adolf Fredriks kyrka och S. Olovs 
kapell i Stockholm. Konsthistoriskt inventarium. 
(Sveriges kyrkor. Band V. Häft 1.)

17 (MARSY, François-Marie de.) Nya historien, om chineserne, japanerne, indi-
anerne, persianerne, turkarne, ryssarne, o.s.w. Öfwersatt ifrån fransyskan. 1-6. 
Stockholm, Nyström & Stolpe / Lor. Ludv. Grefing, 1759-65. 8:o. 128; 140,+ (4, blan-
ka); 158; 160; 158,+ (2, blanka); (4),+ 364 s. En liten 
fläck s. 37-38 i del två och liten fuktrand mot slutet 
av sjätte delen, annars mycket ren inlaga. Oskuren i 
modernt grått pappband med bevarad äldre hand-
skriven ryggetikett (B. Middleton). 7500:-

Första delen i andra upplagan, den första publicera-
des året innan. Svensk översättning gjord av Jacob 
Röding (delarna 1-5) och Samuel Gagnerus (del 6) av 
de första delarna av François Marie de Marsys ”His-
toire moderne des chinois, des japonnois, des indiens, 
des persans, des turcs, des russiens, & c”. Det franska 
originalet utkom i 30 delar mellan 1755 och 1778. Del 
1-3 behandlar kineserna och Kina, del 4-5 japanerna och Japan och del 6 behandlar 
Indien, Siam (Thailand), Laos, Arakan (Burma), Tipra, Azem, Bhutan, Tibet m.fl. 
orter och folk. Alla möjliga aspekter behandlas, historia, religion, litteratur, seder 
etc. och boken skrevs som ett supplement till Rollins stora ”Histoire ancienne...”



18 NAEVE-BUCHER, Ursula. Schönes Fräulein darf 
ich’s wagen, Ihnen Arm und Geleite anzutragen? 
Zu Annäherung, Werbung, Versuchung und Ver-
führung in der schwedishen und deutschen Litera-
tur des 18. Jahrhundert. Diss. Stockholm, Almqvist 
& Wiksell, 2001. 8vo. (6),+ 319,+ (3) pp. Sewn as 
issued. (Stockholmer Germanistische Forschung. 
58.) 250:-

19 PETERSEN, N. M. Nordisk mytologi. Föreläs-
ningar af N. M. Petersen. Öfversättning från 
originalets andra upplaga af E. Hildebrand. 
Med afbildningar efter framstående konstverk 
tecknade af C. S. Hallbeck. Stockholm, Ebeling 
& Comp., 1869. 8:o. III-XXIV,+ 372,+ (1) s.+ 12 li-
togr. planscher. Samtida något nött svart hfrbd 
med guldornerad rygg. 900:-

Saknar smutstitelblad. Det danska originalet 
”Nordisk mythologi” utkom 1849. Niels Mat-
thias Petersen (1791-1862) var dansk historiker 
och språkvetare. Han utgav flera isländska sagor 
i dansk översättning samt skrev ett stort ”Dan-
marks Historie i Hedenold”. Han skrev även bi-
draget ”Kortfattet udsigt over mindesmærker og 
oldsager fra Nordens fortid” i sin och Thomsens 
viktiga ”Ledetraad til nordisk oldkyndighed”.

20 RICHERT, Arvid. Hjälpaktionen i Tyskland våren 1945. 
[=Rubrik.] Särtryck ur Folke Bernadotte. En minnesbok 
av 43 författare. Uppsala, J. A. Lindblads förlag, (1949). 
8:o. 165-182 s. Illustrerad. Häftad, med tryckt omslag. 
Varm dedikation till Erik Wetter. 250:-

Arvid Richert (1887-1981) var svensk envoyé i Berlin 1937–
1945 och stod således Folke Bernadotte nära under rädd-
ningsarbetet i slutet av kriget. Erik Wetter (1889-1985) var 
kommendörkapten och förste hovmarskalk, och stod å sin 
sida Folke Bernadottes kusin Gustav VI Adolf nära.



21 Roe. STRACHAN, Michael. Sir Thomas Roe 
1581-1644. A Life. London, Michael Russell, 
1989. 8vo. (12),+ 340 pp.+ plates. Publ. boards 
with dustwrapper. 600:-

En biografi över den engelska soldaten och dip-
lomaten Sir Thomas Roe (1581-1644). Han var 
bl.a. Elisabeth I:s sändebud till Stora Mogulriket 
och Jahangir i Indien, han var ambassadör i 
Konstantinopel under sju år och han medlade 
mellan Sverige och Polen 1629-30 och lär ha på-
verkat Gustav II Adolf att gå med i trettioåriga 
kriget.

22 SJÖBERG, Maria. Kvinnor i fält 1550-1850. Hede-
mora, Gidlunds Förlag, 2008. 8:o. 236 s. Illustrerad. 
Förlagsband. Med dedikation till Alf W. Johans-
son. 250:-

”Hur var det möjligt för soldater under 1600-talet 
att ha med hustru och barn i fält?. När och varför 
uppstod denna företeelse? Och varför upphörde 
den?”

23 STENBOCK, Carl Magnus (utg.) Erik XIV:s alma-
nacks-anteckningar. Hans dagböcker, ritningar och 
musiknoter i urval utgifna af Carl Magnus Stenbock. 
Stockholm, Personhistoriska sällskapet, 1912. 8:o. (2),+ 
160 s.+ 29 planscher. Ljusbrunt halvmarokängband, 
guldornerad rygg med upphöjda bind och med blind-
präglade vasaskärvar i fälten, marmorerade pärmpap-
per med guldlinjer, inre förgylld bordure och övre 
guldsnitt. Omslaget medbundet (G. Hedberg). 2500:-

Setterwall 658. Ågren 134. Detta är bokupplagan som 
är tryckt i 200 numrerade exemplar, varav detta är 
nummer 131. Det finns även en s.k. tidskriftupplaga 
där plansch 1-28 ingår i pagineringen medan endast 
plansch 29 är separat. All latinsk text har både det la-
tinska originalet och en svensk översättning.



24 [Stockholm.] Vägledning för resande och 
öfrige i Stockholm. Åttonde årgången. Juli 1869. 
Stockholm, G. W. Blomqvists boktryckeri, 1869. 
16:o. 112 s. Nagg i kanterna. Häftad, med nött 
tryckt omslag. 1500:-

Dessa vägledningar till Stockholm med förteck-
ning på sevärdheter, adresser, taxor för hyrkus-
kar, biljettpriser till teatrarna m.m. är alla myck-
et ovanliga. Från s. 72 till slutet är det annonser.

25 (THÉAULON, M. E. G. M. & DARTOIS, Armand.) Sju flickor i uniform. Co-
medie i 1 akt med sång. Öfversättning af E. W. Djurström. Jönköping, Joh. Pehr 
Lundström, 1832. 8:o. 51,+ (5) s. Tryckt på blåtonat papper. Häftad med tryckt om-
slag, något trasig rygg. Namnteckning. 750:-

Klemming, Dramatisk litteratur s. 253. Dahl-
gren 1740.

Den mycket populära vaudevillen ”Nya Gar-
nisionen eller Karnevalsskämtet” gick upp på 
kungliga teatern i Stockholm 1831 i översättning 
av Bernard von Beskow och J. W. Bergman med 
musik i arrangemang av J. F. Berwald. Denna 
uppsättning spelades 96 gånger fram till 1861. 
Översättningen var gjord efter Heibergs danska 
översättning, vilken i sin tur byggde på L. Ang-
elys tyska bearbetning ”Sieben Mädchen in 
Uniform” av det franska originalet ”Les femmes 
soldats, ou la forteresse mal défendue”. 

Föreliggande arbete ”Sju flickor i uniform” är en annan översättning av samma pjäs, 
gjord av E. W. Djurström, och som sattes upp med musik i arrangemang av J. N. 
Ahlström. Den är istället översatt direkt ifrån den tyska förlagan. Djurströms ver-
sion sattes även upp i Stockholm 1860 på teatern i Humlegården och spelades då 11 
gånger.

På det tryckta omslaget står även: ”Samma Piece som å Kongl. stora Theatern i 
Stockholm gifves, under namn af: Den nya Garnsionen eller Karnevalsskämtet”.



26 WALTON, Izaak & COTTON, Charles. Den fuldkomne fisker. The Compleat 
Angler or The Contemplative Man’s Recrea-
tion. Oversættelse ved Johanne Kastor Han-
sen. Digtene oversat af Otto Gelsted. Illustre-
ret af Ib Andersen. Forord ved Poul Hauton. 
Illustrerad. Köpenhamn, Martins Forlag, 
1943. 8:o. XXXVII,+ (blank),+ 402,+ (1) s. Rött 
marokängband, blind- och guldpräglad rygg 
med två upphöjda bind, pärmarna med guld-
liner, inre förgylld bordure, övre guldsnitt och 
med omslaget medbundet (William Barkell 
för Bonniers bokbinderi 1943, signerat WB på 
bakpärmen). I skinnskodd pappkassett, dock 
trasig i en kant. Bandet något flammigt. Fram-
pärmen med Karin och Herbert Jacobssons 
initialer ”KHJ” i guld, samt med deras exlibris 
liksom Einar Josefsons. 2200:-

Den första danska översätt-
ningen. ”Udgivet af Lystfiskeri-
foreningen København i anled-
ning af Izaak Waltons 350 aars 
fødseldag den 9. august 1943”.

27 VAUX, Baron de. Les hommes d’epée. 
Préface par Aurélien Scholl. paris, Édou-
ard Rouveyre, 1882. 8vo. (2),+ XXXII,+ 
(1),+ (blank),+ 167,+ (3) pp.+ 3 engr. plates,+ 
24 plates with portraits. Somewhat worn 
red half morocco, gilt spine with raised 
bands with gilt crowned monogram in the 
middle, marbled boards, and with wrapper 
preserved. (Paris. Art, Lettre, Sports.) Book 
plate of Arvid Eriksson. 1200:-

Printed in 650 numbered copies, of which 
this is 538 on papier vergé. On fencing and 
fencing masters.


