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 1. BERGMAN, INGMAR. Trämålning. Moralitet. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1956. 10 häften à 18, (2 blanka) 
s. & 1 häfte à (36) s. parallellpaginerat 1–18/1r–18r. Klammerhäftade. 
I lätt nött tryckt opappkassett.  *1000
Utgavs i serien ”Enaktare för amatörer” av Bonniers Uggleböckerna. 
Består av ett regissörsexemplar med detaljerade regianvisningar av 
Hans Abramson och tio identiska exemplar av pjäsen, ett till varje 
rollperson. Pjäsen publicerades första gången i ”Svenska radiopjäser”, 
1954 och utvecklades senare av Bergman till filmen Det sjunde inseglet, 
1957.

 2. [Bergman] Klassfotografi. 
(Stockholm, 1924). 15 x 21,5 cm. I passepartout och inramat i enkel 
guldfärgad ram. Reva i övre vänstra hörnet och liten reva i vänstra 
kanten.  *7500
Fotografiet föreställer klass 1 i Margaretaskolan i Stockholm 1924. 
”Sittande längst bak till vänster”, upplyser en papplapp fäst på ramens 
baksida, ”Ingmar Bergman, den blivande världsberömde filmskaparen 
– här ännu en tankfull liten gosse.”

 3. (CONRADSON, IVAR) Om djur och om människan i 
djurvärlden. Huvudsakligen om en liten och inställsam rov-
lysten, om det skydd den får hos människorna, om kelandet 
med den. Av ICN. 
Stockholm, O. L. Svanbäcks boktryckeri, 1927. 80 s. Häftad och lätt 
nött. Bra ex.  *7500
Första upplagan, som drogs in och makulerades av författaren. Om 
de olika upplagorna av denna bok skriver Gustaf-Otto Adelborg att 
”Conradson, som var till ytterlighet självkritisk och noga övervägde 
varje faktum, ord och formulering, tyckte emellertid, att denna första 



upplaga hade vissa brister, och lät inom kort draga in den i och för 
makulering. En andra ’ny, översedd och något tillökad upplaga’, om-
fattande 90 sidor trycktes 1928, men makulerades omedelbart. Mot 
slutet av 1928 trycktes så (i 500 ex.) ’ny, översedd och ytterligare 
tillökad upplaga’, som med sina 110 sidor tillsvidare blev den slut-
giltiga.” Boken är en moraliserande genomgång av djurs egenskaper. 
Framförallt behandlas katten, som beskrivs med ett oreserverat äckel 
och ett till det psykotiska gränsande hat. ”Hur den ser ut! En bland-
ning av sliskighet och rovlystnad, ett ohyggligare uttryck än den vilda 
mordlusten. […] Ett inställsamt, sliskigt pinoredskap […] en blick 
med endast ondskans liv. Hur lömsk den ter sig.” ”Hur vederstygglig 
den är skapad. Vilken vidrig eld i ögonen, de brinna, där den fär-
das tyst som en skugga”. ”Och vad är det för slags känsloliv som 
trivs med katten? Det är för lågt känsloliv.” En av sina få tillskyndare 
fann boken i ovan nämnda Adelborg, själv katthatare av rang. Han 
skrev långt och välvilligt om boken i Social-demokraten 1927, och se-
dan ännu längre när den tredje upplagan kommit ut, en artikel som 
publicerades först i hans bok Redogörelser och utredningar 1952. ”Man 
behöver inte läsa många rader i den skrift, som här refereras till”, 
menar Adelborg där, ”för att finna, hur fri från fördomar dess förfat-
tare är, hur höjd över fåfänga spekulationer och blöt sentimentalitet. 
Författaren är saklig utan att vara torr, han är skarpsinnig och tydlig, 
men tillika så uppenbart varmhjärtad och så livlig, frisk och naturlig 
i sin skildringskonst, att framställningen blir sällsynt gripande och 
övertygande.” Adelborgs djupa sympati för Conradssons bok kom 
också att leda till en slutgiltig brytning mellan honom och kattäga-
ren Vilhelm Ekelund. ”Det är egentligen blott två svenska moderna 
författare som djupt fängslat mig” skriver han i BLM 1952, ”Vilhelm 
Ekelund och Ivar Conradson. Redan från början skattade jag dock 
Conradson högre […]. Det stod genast klart för mig, att detta var en 
märklig skrift, av största betydelse för en klar, rättvis uppfattning av 
livets fenomen”. Adelborg sände boken och sin recension till Ekelund 
och ansåg sig ”ha all rätt att vänta, att han skulle tydligt visa sig förstå 
och erkänna vad boken gällde och betydde.” Istället skickade Ekelund 
en månad senare en kort lustifikation. ”En förolämpning utan gräns” 
enligt Adelborg, och därmed var bollen satt i rullning som skulle leda 
till slutet för deras vänskap.

 4. (CONRADSON, IVAR) Om djur och om människan 
i djurvärlden. Huvudsakligen om en liten och inställsam 
rovlysten, om det skydd den får hos människorna, om ke-
landet med den. Av ICN. Ny, översedd och något tillökad 
upplaga. 
Stockholm, O. L. Svanbäcks boktryckeri, 1928. 90 s. Häftad. Ryggen 
blekt. Preliminärbladen och främre omslagets insida missfärgade av 
tidningsurklipp. Författarnamnet prydligt textat på ryggen respektive 
titelbladet. Ägarsignatur på smutstitelbladets baksida.  *5000
Andra upplagan, som omedelbart makulerades av författaren. 



 5. (CONRADSON, IVAR) Om djur och om människan i 
djurvärlden. Huvudsakligen om en liten och inställsam rov-
lysten, om det skydd den får hos människorna, om kelandet 
med den. Av ICN. Ny, översedd och ytterligare tillökad 
upplaga. 
Stockholm, O. L. Svanbäcks boktryckeri, 1928. 109 s. Häftad. Om-
slaget delvis loss i limningen. Med Silluf och Bengt-Olof Landins 
exlibris.  *1250
Tredje upplagan. Den första utkom 1927, men drogs in och maku-
lerades. En ny utökad andra upplaga utkom 1928 och makulerades 
även den. 

 6. FRÖDING, GUSTAF. Stänk och flikar. Dikter (tredje sam-
lingen). 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1896. 177, (3) s. Häftad. Om-
slaget obetydligt nött och med små fint utförda reparationer upptill 
och nedtill på och vid ryggen. Inlagd i ett skyddande omslag med 
maskinskriven ryggtiteletikett och knytband. Bra exemplar ur J. V. 
Johanssons och Nils Bonniers bibliotek.  *2800
Andra tusendet. Ocensurerat exemplar med dikten ”En morgon-
dröm” bevarad. Undertitelns ”tredje samlingen” syftar på de två tidi-
gare diktsamlingarna Guitarr och dragharmonika (1891) och Nya dik-
ter (1894). Den öppna sexualskildringen i dikten ”En morgondröm” 
ledde till att boken belades med kvarstad och åtalades för ”främjande 
av ett fördärvligt levnadssätt”, den frikändes, men författaren och för-
laget beslöt ändå att skära ut de anstötliga sidorna ur de kvarvarande 
exemplaren och uteslöt dikten, tillsammans med ett par andra dikter, 
ur senare upplagor. Exemplaret kostade 180 kronor + avgift på J. V. 
Johanssons auktion 1968.

 7. HEIDENSTAM, VERNER von. Nya dikter. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1915. 181, (6) s. Pampigt mörk-
blått halvmarokängbd med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg 
och övre guldsnitt (Hedberg). Främre omslag medbundet. Ryggen 
blekt och med några småskrap. I nött marokängskodd pappkassett. 
 *6000
Nr 51 av bibliofilupplagans 75 exemplar, alla på mycket stort fint 
papper. Boken har en helt annan skepnad med de stora marginalerna 
jämfört med den vanliga upplagan.

 8. IBSEN, HENRIK. Hedda Gabler. Skuespil i fire akter. 
Köpenhamn, Græbes bogtrykkeri, 1890. (2 blanka, 4), 236, (2 blanka) 
s. Vinrött dekorerat oklbd med helt guldsnitt. Ryggen lätt, men inte 
störande, blekt. Ytterfalsarna och pärmkanterna obetydligt nötta. 
Bakre pärmen med ett par obetydliga solkfläckar. Eva Benedicks 
ägarnotering på det inledande blanka bladet, daterad 1923 och med 
anteckningen ”ur min mormors, Ebba af Geijerstams boksamling.” 
Fint exemplar.  *5000



PMM 375: ”Revolution in the theatre”. Schiøtz & Ringstrøm, Norske 
førsteutgaver, s. 170. Ebba af Geijerstam (1841–1923) var gift med 
Carl Fredrik af Geijerstam (1832–86) som ägde Ribbingsfors och 
Gullspångs bruk samt var riksdagsman. Hon var syster till Svenska 
akademiens ständiga sekreterare Carl David af Wirsén (1842–1912).

 9. IBSEN, HENRIK. Egenhändigt skrivet och undertecknat 
brevkort. 
Daterat i München den 7 januari 1887. 8,5 x 13,5 cm. (1) s. Skrivet på 
brevkort med förtryckt sirlig grön dekoration. Baksidan med svaga 
limrester runt kanten efter tidigare montering i album. Svag påskrift i 
blyerts. Ur autografsamlingen på Segersjö.  *18000
Den samtida eller nära samtida blyertsanteckningen anger att kortets 
mottagare var Carl Snoilsky. Brevet är ett tack för en nyårshälsning, 
”Min hustru og jeg sender vore bedste önsker tillbage. Tilgiv at detta 
fremkommer så sent, men jeg har varet stærkt optaget i denna tid. 
Jeg er nylig vendt tilbage fra Meiningen og rejser i dag till Berlin”. 
I Meiningen i dåvarande hertigdömet Sachsen-Meiningen härskade 
den inflytelserika ”teaterhertigen” Georg II på vars teater flera Ibsen-
pjäser gavs och Kongsemnerne och Gengangere fick sina tyska premiärer 
(1884 respektive 1886). Henrik Ibsen och Carl Snoilsky lärde känna 
varandra när de båda vistades i Rom 1864. Deras vänskap varade 
livet ut. Ibsen kom att utöva ett avgörande inflytande på Snoilsky, 
inte minst på ett personligt plan. Påverkan var dock ömsesidig, som 
Kristian Magnus Kommandantvold nämner i sin uppsats ”Ibsen och 
Sverige”: ”Snoilsky var den eneste svenske dikter som kom til å stå Ib-
sen personlig næer, og vi har fra Ibsens hånd vitnesbyrd om hvor høyt 
han beundret sin svenske venn og hans poesi.” Ibsens och Snoilsky 
förefaller ha funnit varandra omedelbart. Henry Olsson spekulerar i 
sin biografi över Snoilsky att det har med situationen att göra; där på 
den rökiga osteria vid Via Tritone där det skandinaviska kotteriet i 
Rom hade sitt stambord, och i efterdyningarna av slaget vid Dybbøls 
skansar och sammanbrottet för den skandinavism som de båda varit 
engagerade i. ”Den drömmande svenske aristokraten med sin egenar-
tade blandning av överdåd och reservation, skenbart den norske dik-
tarens fullkomlige motsats. Emellertid tycks den trettiosexårige och 
redan berömde norske dramatikern och den tjugutreårige svenske 
lyrikern ha funnit varandra helt och fullt. Uppskattningen sträckte sig 
[…] också till det litterära, men framför allt var vänskapen personlig 
på ett för Ibsen långtifrån vanligt sätt. Kanske var förutsättningen helt 
enkelt den att två i grunden förbehållsamma naturer råkades under 
okonventionella förhållanden, som tillät dem att spontant väl inte 
’klæde sig helt af ’ men dock ta av sig i skjortärmarna. Intimiteten är 
i varje fall obestridlig.”



 10. LAGERCRANTZ, OLOF. Den döda fågeln. Dikter. 
Stockholm, Isaac Marcus boktr.-aktiebolag, 1935. 94 s. Häftad.  
Mindre revor nedtill längs ryggen. Lätt snedläst. Fläckar på s. 38–39. 
Dedikation: ”Till Lis med broderlig hälsning från författaren” och en 
lång handskriven dikt på titelbladet.  *3000
Olof Lagercrantz debut. Den handskrivna dikten omfattar 16 rader 
och är betitlad: ”Vid en kyrkogård”. Dikten publicerades i Idun den 9 
november 1935, och i omarbetad form i diktsamlingen Den enda som-
maren, 1937, då med titeln ”På Varnhems kyrkogård”. Lis Lagercrantz 
(1913–2006), författarens syster, var 1940–80 gift med Erik Asklund.

 11. LAGERKVIST, PÄR. Ångest. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1916. 76 s. Svart pappbd med 
ljusgul titeletikett (Johanna Röjgård). Omslaget medbundet, lite sol-

kigt och gulnat. Främre omslaget med bok-
staven ”M” i rödpenna i nedre vänstra hörnet. 
Några sidor med hundöron. Blyertsanteck-
ningar på s. 27–28. Dedikation till ”Olof Mo-
lander från vännen förf.”  *12000
Olof Molander (1892–1966), vid den här ti-
den skådespelare på Dramaten, sökte upp Pär 
Lagerkvist hösten 1918 och visade till dennes 
glädje intresse för hans teaterpjäser. De båda 
smidde storslagna planer, vilka omnämns av 
Lagerkvist i ett flertal brev. Till Nils Dardel 
skriver han: ”En ung och högst begåvad skå-
despelare och regissör Olof Molander (ännu 
okänd) har fattat ett livligt intresse för mina 
dramer (säger han), särskilt Sista männis-
kan, vilken han vill spela – på Operan, blott 
några aftnar. Fru Bosse, som egentligen gav 
impulsen till det hela, vill mycket gärna spela 
kvinnan i stycket.” Denna tänkta uppsättning 
kom aldrig till stånd, men Molander och 
Lagerkvist skulle under sina respektive kar-
riärer komma att samarbeta många gånger, 
och nästan lika ofta råka i luven på varandra. 
Blyertsanteckningarna tycks vara gjorda inför 
en recitation.



 12. [Lagerlöf ] Fotografi föreställande banketten för Selma La-
gerlöf på hennes 75-årsdag. 
Stockholm, Continental foto, (1933). 22,5 x 29 cm. Med fotografens 
blindstämpel i nedre högra hörnet. Löst isatt i ursprunglig skydds-
mapp. Mappen med förklarande bläckpåskrift och ett par blyertsan-
teckningar.  *1800
Under kristallkronorna på Grand hotel firas Lagerlöf av ett par hund-
ra prominenta gäster. Festföremålet flankeras av prins Wilhelm och 
kronprins Gustav [VI] Adolf.

 13. [Lagerlöf ] Fotografi föreställande prins Wilhelm, Selma 
Lagerlöf och kronprins Gustav [VI] Adolf. 
Stockholm, (1933). 30 x 40 cm. Aningen knöggligt. Med bildtext 
monterad längs nederkanten och Dagens nyheters stämpel i nedre 
vänstra hörnet.  *1500
Fotografiet är taget vid banketten på Grand hotel vid Selma Lagerlöfs 
75-årsdag.

 14. [Lagerlöf ] Fotografi föreställande Selma Lagerlöf. 
Signerat ”Flodin, 28”. 23 x 16,5 cm. Inramat och i passepartout. Med 
Selma Lagerlöfs signerade dedikation till ”John Forsell med tack för 
20 november 1928” i nedre högra hörnet.  *6000
På sin 70-årsdag den 20 november 1928 förärades Selma Lagerlöf 
en festföreställning av Kavaljererna på Ekeby på Operan i Stockholm, 
där John Forsell var chef och höll ett hyllningstal före föreställningen. 
Ferdinand Flodin (1863–1935) var en av tidens mer framstående por-
trättfotografer.

 15. MARTINSON, HARRY. Aniara. En revy om människan i 
tid och rum. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1956. 218, (2 blanka, 5) s. Lätt 
nött blått marokängbd med upphöjda bind, guldornerad rygg, guld-
dekor på främre pärmen, blindpressad dekor på bakre pärmen och 
helt guldsnitt (Nordiska bokhandeln). Omslaget medbundet. Signe-
rad ”Harry Martinson” på smutstitelbladet och ”Erik Saedén (mi-
maroben)” på den motstående sidan.  *5000
Av en bibliofilupplaga på bättre papper omfattande 125 exemplar 
numrerade I–XXV respektive 1–100, är detta nummer 95. Bibliofil-
upplagan är även försedd med ett gråblått omslag i en ljusare färg 
än den vanliga upplagans. Operasångaren Erik Saedén gjorde rollen 
som Mimaroben vid uruppförandet av Karl-Birger Blomdahls opera-
version av Aniara.

 16. MARTINSON, HARRY. Aniara. En revy om människan i 
tid och rum. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1956. 218, (2 blanka, 3) s. Natt-
himmelsblått halvmarokängbd med två upphöjda bind i ryggens 
nederdel, guldornering, bl.a. i form av stjärnor på ryggen, och övre 
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guldsnitt (Albert Bonniers privatbokbinderi). Omslaget medbundet. 
Två svaga skrapningar på ryggen. Dedikation till Jan Cornell ”från 
tillgivne Harry Martinson”, med en tecknad blomma. Med Per A. 
Sjögrens exlibris.  *6500
Enligt Cornells blyertsanteckning på försättsbladet är detta ett exem-
plar av en separatupplaga om 50 exemplar på tjockare papper, som 
alltså inte ingår i den ”vanliga” numrerade bibliofilupplagan på 125 
exemplar. Jan Cornell (1914–78) var förlagsdirektör och fackboksre-
daktör på Bonniers.

 17. MARTINSON, HARRY. Cikada. Dikter. 
Stockholm, Alb. Bonniers boktryckeri, 1953. 153, (10) s. Häftad. 
Ryggen bruntonad, så även omslagen invid ryggen. Svaga läsveck. 
Dedikation till ”Per E. [!] Sjögren från Harry Martinson” och en teck-
nad blomma. I skinnskodd pappkassett med Per A. Sjögrens exlibris. 
 *5000
Detta exemplar är nummer 6 av 20 i en utökad bibliofilupplaga tryckt 
på bättre papper. Efter innehållsförteckningen finner man således 
ännu en dikt ”Elegi” och en avtryckt teckning av författaren. 

 18. MARTINSON, HARRY. Den godartade möjligheten. 
(Göteborg), Skolan för bokindustri, (1951). 14 s. Snörhäftad. Svaga 
ljusränder på främre omslaget.  *1500
Elevarbete av Anton Karlsson, kurs A1. Detta är den första separata 
upplagan. Texten, som handlar om taoismen, hade tidigare tryckts i 
Vi, 1947 och Quo vadis, 1948.

 19. MARTINSON, HARRY. Nomad. Illustrerad av Torsten 
Billman. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1943. 103, (4) s. Grått hklbd med 
tre små blå titeletiketter och infärgat övre snitt (Edith Welinder). Om-
slaget medbundet. Lätt snedläst. Med Erik Asklunds exlibris och lång 
dedikation till honom, som inleds: ”Till Erik från Harry efter tolv år. 
[Nomad] Vemod”. Martinson har använt den tryckta titeln ’Nomad’ 
och skrivit ’Vemod’ under i samma utformning, som en alternativ titel. 
 *6000



Diktsamlingen utkom första gången 1931. Dedikationen fortsätter: 
”Fattigkransen var mycket vacker bok och fin. Mycket i den kommer 
att stå sig. Och av teckningarna (förlåt: litografierna) är den vid sid 
18 monumental. Tack för brev. Jo, Folkeeventyren hos Asp. får du 
lösa ut. Harry M.” Om Billmans illustrationer skriver Georg Svens-
son entusiastiskt i Modern svensk bokkonst: ”Han roade sig med att i 
exemplar av de ursprungliga upplagorna […] med tuschpenna göra 
marginalillustrationer till dikterna. Dessa spretiga teckningar vittnar 
om utomordentligt fin inlevelse och säkert konstnärskap. Billman 
förstår nomaden Martinson […]; hans annotationer är gjorda med 
öm och valfrusen hand – som av en kafékund på en tom cigarettask 
– och får därigenom en genuinitet som en mera förberedd utsmyck-
ning antagligen skulle ha saknat. Det var därför motiverat att dessa 
illustrationer utgavs som facsimiler av ’manuskripten’”. Förutom il-
lustrationerna skiljer sig denna upplaga på det sättet att 36 dikter ur 
originalupplagan lyfts ut, och 24 andra, tidigare publicerade, lagts till.

 20. MARTINSON, HARRY. Resor utan mål. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1932. (2),157 s. Häftad. Ryg-
gen med liten reva nederst, minimal fläck och några svaga veck. Fint 
exemplar. Dedikation till Erik Lindorm ”med hälsning och handslag 
från Harry Martinson”.  *4500
Omslag av Bertil Bull Hedlund. Harry Martinsons första prosabok, 
efter debuten och genombrottet med diktsamlingarna Spökskepp 
och Nomad. Poeten, kritikern och tidningsredaktören Erik Lindorm 
(1889–1941) tillhörde pionjärerna inom den svenska arbetarlittera-
turen vilka banade väg för den stora generation arbetarförfattare där 
Harry Martinson kom att ingå. Som J. Viktor Johansson utrycker det 
i sin minnesartikel i Svensk litteraturtidning 1941: ”Med Martin Kochs 
romaner och Erik Lindorms lyrik fick arbetarvärlden fast fot i vår 
litteratur”. I försäljningskatalogen över Lindorms fina efterlämnade 
bibliotek återfinns de flesta av Martinsons böcker, dock endast denna 
med dedikation.

 21. MARTINSON, HARRY. Vagnen. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1960. 130, (11) s. Elegant brunt 
halvmarokängbd med upphöjda bind, guldornerad rygg, dubbla 
gröna titeletiketter och övre guldsnitt (Nordiska bokhandeln). Om-
slaget medbundet. Signerad av författaren och med en handtecknad 
blomma på det inledande blanka bladet.  *3500
Bibliofilupplaga på bättre papper försedd med en tryckt teckning av 
författaren samt en dikt i manuskriptfaksimil, tryckt i 120 exemplar 
numrerade I–XX respektive 1–100. Detta är nummer 1.

 22. MARTINSON, HARRY. Några ord om en dansk diktare. 
Signerat egenhändigt manuskript. (1941). 36 x 22,5 cm. 7 blad. 

  + MARTINSON, HARRY. Några ord om en dansk diktare. 
Tryckt korrektur till tidningsartikel. (1941). 49 x 16,5 cm. (3) blad. 
Manuskriptet skrivet med svart bläck på olinjerat papper. Överstryk-
ningar och en del marginaltillägg i texten. Notering med blyerts av 



annan hand på första bladet och markering med blåkrita på femte. 
Märke efter gem i övre marginalen. Har varit vikt. Korrekturet med 
rikliga rättelser, överstrykningar och tillägg. Vikt på höjden.  *6000
Artikeln handlar om Johannes V. Jensen som Martinson mött vid ett 
besök i Danmark. Framförallt beskrivs Jensens syn på evolutionsläran. 
Sin vana trogen har Martinson gjort rikliga ändringar och strykningar 
i det tryckta korrekturet. Artikeln publicerades, med Martinsons änd-
ringar, i Idun den 20 mars 1941.



 23. MARTINSON, HARRY. Snäv modernism eller vid? 
Maskinskrivet och egenhändigt signerat manuskript. (1959). 30 x 21 
cm. 3 blad. Med rikliga ändringar och tillägg i blyerts. Rubrik, pagi-
nering och signatur med bläck. Några sättningsnoteringar i blyerts. 
Markering med rödpenna och röd stämpel på första bladet. Tre blad 
med bland annat ingress och bildtext som härrör från sättningsarbetet 
är bifogade, liksom den tryckta artikeln i urklipp.  *6500
Artikeln är en kulturdebattartikel om modernismen i operaversionen 
av Aniara. Den publicerades i Dagens nyheter den 5 juli 1959.

 24. MARTINSON, HARRY. Originalteckning, krita. 1943. 
33 x 26 cm. Försedd med passepartout och fint inramad i sin ur-
sprungliga ram. Bilden är monterad på ramens bakstycke. Med 
dedikation under bilden: ”Till Björn von Rosen från tillgivne Harry 
Martinson, Uttran 1943.”  *22500
Ramen mäter 52 x 44 cm. Den färgglada teckningen föreställer ett 
blommande maskrosstånd. Harry Martinson och Björn von Rosen 
var goda vänner. Bland annat gav de tillsammans ut boken Bestia-
rium 1964. Martinson, hans hustru Ingrid och deras barn kom från 
1950-talet att bo granne med familjen von Rosen i Gnestatrakten i 
Södermanland. Denna teckning kom att utgöra omslagsvinjett till tid-
skriften Maskulinum nummer 4, 1943. Björn von Rosen var redaktör 
för jaktavdelningen i tidskriften och skrev många artiklar där.

 25. Maskulinum. Månadstidning för militärer – hästfolk – jä-
gare – hundägare – sportfiskare – seglare – motormän m.fl. 
1943: Provnr, 1–(9). 
Stockholm, E. Olofssons boktryckeri respektive Svenska tryckeriak-
tiebolaget, 1942–43. (12) + 98, (2) + 98, (2) + 102, (2) + 98, (2) + 
97, (3) + 54, (2) + 54,(2) + 58, (2) + 58, (2) s. & planscher. Rött 
halv linnebd med titletikett i skinn och marmorerade snitt. Omslagen 
medbundna. Försättsbladet urrivet. Tillskrift, förmodligen från tid-
skriftens huvudredaktör Bo Helin, på främre pärmens insida.  *2000
Omslagen inräknade i pagineringen. Maskulinum var en ambitiöst 
upplagd och rikt illustrerad månadstidning för män, som ville ”täcka 
luckan i svensk månadspress.” Redaktionen bestod av: Bo Helin – 
redaktör och ansvarig utgivare samt den som skötte seglingsavdel-
ningen, Björn von Rosen – redaktör för jakt och hundsport, kapten 
Pedro Ahlmark – militaria, Rolf Lambon – hästar och motorsport, 
och Ernst Öhlén, med sportfiske som ansvarsområde. Lägg till detta 
en och annan skämtteckning samt kompletterande artiklar om herr-
mode, aktiehandel och piprökning så täckte man in det mesta som 
intresserade den moderne gentlemannen. Artiklar och berättelser om 
jakt, hundar, hästar och naturligtvis det i omvärlden rasande kriget, 
utgör merparten av tidskriftens innehåll, men ett och annat litterärt 
bidrag finns också med. Bertil Almqvist bidrar i de flesta numren med 
tecknade helsidor på hund- och hästtema, i omisskännlig Heden-
hösstil. Evert Taube medverkade i tre av tidskriftens nummer. I  
nr 2 återfinns sången ”En håttespelman” illustrerad i färg av honom 



själv. I julinumret har han skrivit en artikel med rubriken ”Studier i 
Bohuslän”, även denna gång illustrerad med författarens teckningar, 
men denna gång i svartvitt. I augustinumret, slutligen, finner man den 
likaledes illustrerade och dessutom med noter försedda valsen ”Maj 
på Malö”. Dessa tre texter skulle senare under året återkomma i kraf-
tigt omarbetad form i samlingen Ballader i Bohuslän. Dessutom gör 
Taube på sidan nio i julinumret reklam för Swing 40 rakblad: ”Hela 
Sveriges Evert Taube är inte bara den, som ger oss visor och valser 
som spritta av livslust och locka till dans. Han hör också till de per-
sonligheter ’som syns’. Skulle han fuska med sin habitus – ånej! Som 
så många andra har han i Swing 40 funnit en oskiljaktig vän.” Andra 
bidragslämnare att nämna är till exempel Adolf Hallman, visdiktaren 
Einar Moberg och Folke Bernadotte, som skriver om den svenska 
skytterörelsen i nr 2. Omslaget till nummer 4 pryds av en maskros, 
tecknad av Harry Martinson.



 26. NILSSON PIRATEN, FRITIOF. Tre terminer. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1943. 451, (1) s. Gult oklbd med 
blått titelefält. Främre omslag medbundet. Med dedikation till ”Alice 
och Yngve Lyttkens fr. tillgivne vännen Piraten”.  *4000
Fjärde tusendet. Paret Lyttkens hade ett omfattande litterärt umgänge 
och Alice lär ha haft en förkärlek för att låta sina besökares skrifter 
ligga framme för att på detta sätt ”fiska” efter dedikationer. Det berät-
tas att Piraten, som en pik för detta, en gång plockade en gammal bibel 
ur Lyttkens hylla och skrev ”Till Alice från din tillgivne vän, Gud”.

 27. (NILSSON PIRATEN, FRITIOF) Program vid särskilda för-
fattarkongressen i Kivik 10/6 1950. 
U.o., (1950). (4) s. Lite knögglig och med fläckar. Delvis missfärgad 
av tidigare ilagt tidningsurklipp. Dedikation till ”Åke Rydén från hans 
tacksamme vän Fritiof ”. Bläcknoteringar på sista sidan.  *4000
Humoristiskt utformat program för dagen och allmänna anvisningar 
för deltagarna. Trycktes enligt uppgift i den opålitliga kolofonen på 
gemen lakansväv i två exemplar hors commerce samt i tio numrerade 
exemplar på ”cimbriapergament n:o IX, litt B”, varav detta påstås vara 
nummer tre. Bläcknoteringarna består av en lista med namn, troligen 
deltagare på kongressen, t.ex. Olle Holmberg, Gunnar Aspelin, Ge-
rard Bonnier, Alice Lyttkens och Anders Österling.

 28. STRINDBERG, AUGUST. Guldets synthes. Förklarad af 
guldextraktionen ur kopparkis genom Faluprocessen. 
Göteborg, Göteborgs handelstidnings aktiebolags tryckeri, 1896. (4) 
s. + Pappersblad med fällning av syntetiskt ”guld”. Odaterat (troligen 
1896). 18 x 45 cm. Några minimala revor ytterst i marginalerna. Fint 
exemplar! ”Guldet” i form av stänk på ett på tvären vikt läskpapper. 
Ursprungligen troligen ur Bengt Lidforss, Folke Forssanders och se-
dan Torsten Eklunds samlingar.  *35000
Zetterlund I:61. Strindberg bekände sig till en ”unitarisk” teori inom 
kemin, enligt vilken alla ämnen bestod av samma sorts materia, och 
det som kallades grundämnen endast är variationer inom denna 
grundmateria. Därför borde det vara möjligt att omvandla grundäm-
nen till andra ämnen. Efter tidigare ”framgångar” med sönderdelande 
av grundämnena svavel och jod grep sig Strindberg under 1896 an 
problemet med att tillverka syntetiskt guld. Även i denna strävan an-
såg han sig framgångsrik och lät trycka denna redogörelse och tillver-



kade prover som han sände till kollegor för att få sina rön bekräftade. I 
ett sådant brev instruerar han: ”om profven äro dunkla, så återfå de sin 
glans öfver en tänd cigarr”. I Kemistsamfundets mötesprotokoll från 
sammanträdet den 17 september 1896 återfinns mycket riktigt föl-
jande lakoniska notis: ”4) Sekreteraren upplyste, att från herr August 
Strindberg tillsändts Samfundet en tryckt redogörelse för ’guldets syn-
tes förklarad af guld-extraktionen ur kopparkis genom Faluprocessen’. 
Med redogörelsen följde prof på sålunda syntetiseradt guld, hvilket för 
vanliga kemister utgjordes af jernoxidhydrat.”

 29. STRINDBERG, AUGUST. I vårbrytningen. Dikter och 
verkligheter. I–VII. [=omslagstitel]. 
Stockholm, I. Marcus’ boktryckeri-aktiebolag, (1880)–81. 216, 1–32, 
1–94, 1–52, 1–174, 1–74, (5) s. Sju oskurna häften. Första häftet sned-
läst, med liten pappersdefekt i ryggen och namnteckning på främre 
omslaget. Häfte två, fem och sex med skador längst ned på ryggarna. 
Sista häftet med ett litet hål i de 12 avslutande bladen och bakre om-
slaget. Sista häftets främre omslag med tillskrift till ”Red. af Östgötha 
correspondenten”. Häfte 2–7 ur C. F. Ridderstads bibliotek. Häfte 1 
kompletterat från annat håll. Mycket ovanlig i detta skick.  *10000
Zetterlund III:1. Innehåller bl.a. första trycken av ”Anno fyrtiåtta” 
och prosaversionen av ”Mäster Olof ” samt första utgåvan i bokform 
av ”Den fredlöse”. Originalutgåvan i den form den först såldes, med 
häftesomslag illustrerade av Carl Larsson, föreställande ett porträtt av 
Strindberg bland tussilago och vårblommande trädgrenar. Till dessa 
häften kunde man från förlaget skaffa en dekorerad klotpärm att binda 
in verket i. Två titelblad med titlarna ”I vårbrytningen. Ungdomsar-
beten. I. Skizzer och uppsatser” och ”II. Dramatiska arbeten” samt 
en innehållsförteckning har därför bifogats längst bak i sista häftet. 
Ett par år senare försågs upplagan med nya omslag och titelblad, 
stuvades om lite grann och utgavs som separata böcker med ”I vår-
brytningen” degraderat till serietitel. Det var när Strindberg vunnit 
berömmelse i och med genombrottet med Röda rummet som intresse 
väcktes även för hans ungdomsverk. Uppdraget föll på hans gamle 
skolkamrat Isidor Bonnier som var Albert Bonniers brorson och hade 
tagit över sin fars Adolf Bonniers förlag. Resultatet blev antologin  
I vårbrytningen som bestod av ett urval dramatik och prosa. Carl Fred-
rik Ridderstad (1807–86) var chefredaktör för och ägare till Östgöta-
correspondenten från 1842 till sin död. Han utvecklade tidningen till en 
av de viktigaste svenska landsortstidningarna. Ridderstad var stabilt 
liberal i sina åsikter, men knappast någon radikal. I Giftas-fejden anslöt 
han sig ihärdigt till Strindbergs vedersakare.

 30. (STRINDBERG, AUGUST) Notice sur le manuscrit de la 
première traduction de la chronique d’Abulghâsi-Behâder. 
Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1889. 14, (2 blanka) s. Fint häftat 
exemplar med den ursprungliga blå ryggremsan, som är lite defekt 
längst ned. Ett par mycket ljusa fläckar på de inledande tre bladen och 
småfläckar på baksidan. Bra ex.  *6500



Zetterlund I:46. Enligt denne trycktes skriften i endast 15 exemplar, 
en uppgift som av allt att döma inte är korrekt. Skriften var tänkt att 
delas ut av författaren i samband med orientalistkongressen i Stock-
holm detta år. Strindberg hade nyss återkommit till Sverige efter att ha 
vistats utomlands sedan 1883. I ett brev till brodern Axel skriver han: 
”Nu måste jag söka genvägar och utmärka mig både här och der. Ett 
lämpligt tillfälle är orientalistkongressen i september.”

 31. STRINDBERG, AUGUST. Ordalek och småkonst. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1905. 169, (2) s. Obetydligt nött 
dekorerat oklbd. Ryggen lätt blekt och bakre pärmen med svaga ljus-
ränder. Med Erik Höglunds exlibris.  *10000
Zetterlund I:94. Illustrerad och typografiskt redigerad av Arthur 
Sjögren. Komplett med tredje sången i ”Holländarn”, senare insatt. 
Strindberg hade uppvaktat förläggare med idén att ge ut dikterna ur 
Fagervik och Skamsund med några tillägg i en billighetsutgåva, men utan 
att vinna gehör. Det var inte förrän illustratören Artur Sjögren, som 
vid det här laget hade samarbetat med Strindberg i ett flertal projekt, 



tog sig an verserna som Bonniers nappade. Sjögrens plan var naturligt-
vis inte någon billighetsutgåva, utan tvärtom en praktfullt illustrerad 
presentbok. Resultatet blev synnerligen lyckat och Georg Svensson 
beskriver den i sin bok Modern svensk bokkonst som ”ett självständigt, 
nationellt färgat arbete som måste räknas till de vackraste svenska 
böckerna”. I Fagervik och Skamsund hade det ingått en dikt med titeln 
”Holländaren”. Till den nya samlingen hade dikten utökats med två 
verser. De nya verserna var, som Karl Otto Bonnier berättar ”uttryck 
för hans kvinnodyrkan och hans kvinnohat. – Hatet hade emellertid 
lagt sig följande sommar, då dikterna voro under tryckning. – Den 18 
juli 1905 skrev han från Furusund: ’Broder Bonnier. Om ej det är för 
sent, så ber jag få stryka 1:a och 3:e satsen (avdelningen) i ’Holländarn’ 
i Dikterna. Dessa stå ej i ton med bokens fridfulla omgivning och äro 
icke synnerligen av värde.’ Det var emellertid för sent. Hela boken var, 
då detta brev inträffade, färdigtryckt. Jag förstod naturligtvis varför 
Strindberg nu ville, om möjligt, ha bort dessa dikter, i synnerhet den 
tredje sången. – Trots svårigheterna sökte jag tillmötesgå Strindberg: 
ur de färdigtryckta exemplaren skuro vi ut de fyra sidorna 123–126, 
som innehöllo den tredje sången och ersatte dessa med ett blad, som 
pryddes med Sjögrens för sången avsedda vignett. Och så gick boken 
ut. – Jag tror ej att det finns mer än ett enda exemplar (i mitt pri-
vatbibliotek) där ’tredje sången’ finnes kvar!” Några fler exemplar än 
Karl Otto Bonniers privata förefaller ha läckt ut, men ”ocensurerade” 
exemplar är ändå mycket sällsynta.

 32. STRINDBERG, AUGUST. Röda rummet. Skildringar ur 
artist- och författarlifvet. 
Stockholm, Central-tryckeriet, 1879. 360 s. Rött hfrbd med upphöjda 
bind, sparsam svart ryggdekor, två svarta titeletiketter och stänkta 
snitt (Kaléns bokbinderi, Linköping). Omslaget medbundet, det bakre 
med ett par små lagningar. Enstaka obetydliga fläckar. Fuktrand i övre 
marginalen till s. 14. Marginalanteckning i blyerts på s. 5, understryk-
ningar på s. 29–30 och förstrykning i marginalen på s. 343. Gustaf 
Munthes namnteckning på främre omslag.  *8000
Zetterlund I:11. Utkom på Jos. Seligmanns förlag. Idén att använda 
Röda rummet på Berns salonger som fond för en berättelse om sam-
tiden hade grott hos Strindberg i några år. I ett ofta citerat brev till 
Siri och Carl Gustaf Wrangel från 1875 skriver han: ”För tre år sedan 
fanns en liga som träffades hvarje afton på en plats som kallades ’Röda 
rummet’ – Det var idel unga personer som ville något mer än lyckas 
i verlden, som fördrogo allt, som brutit med allt, ty de lefde icke för 
stunden – Det finnes endast två qvar – de andra ha förgåtts! Ack om 
jag fick skrifva Röda rummets historia – det skulle bli vår tids historia 
i sammandrag!” Blyertsanteckningen på s. 5 apostroferar diskrepan-
sen mellan den berömda inledningsfrasen ”Det var en afton i början 
av maj”, och att det på sidan fem talas om den ”nyvaknade” staden.

 33. STRINDBERG, AUGUST. Samvetskval. Novell. 
Stockholm, E. Lemkes boktryckeri, 1884. 40 s. Häftad och ouppsku-
ren i tryckt omslag. Pappersförlust i bakre omslagets nedre yttre hörn, 



samt mindre pappersförlust i främre omslagets övre inre hörn. Ryg-
gen nött och med limrester. Bakre omslaget med ett par minimala 
limfläckar.  *5000
Zetterlund I:30. Den svårfunna första bokupplagan av Strindbergs 
antimilitaristiska novell om reservlöjtnanten von Bleichroden och 
hans samvete som publicerades först på danska i tidskriften Ude og 
hjemme 1884 och i juni månad samma år som följetong i Tiden där 
Hjalmar Branting var nybliven chefredaktör. Föreliggande upplaga 
utgavs genom Brantings förmedling av Freds- och skiljedomsfören-
ingen i Sverige som ”Fredsföreningens skrifter 2”. På omslagets insi-
dor finns föreningens stadgar avtryckta. Novellen trycktes om flera 
gånger, både som del i Utopier i verkligheten och som separat tryck. 
Den åttonde upplagan utgavs efter önskemål av Strindberg kort före 
hans död.

 34. STRINDBERG, AUGUST. Egenhändigt skriven kvittens 
omfattande 5 rader. 
Undertecknad ”August Strindberg” och daterad den 30 december 
1907. 11,5 x 17 cm. (1) s. Skrivet med svart bläck på notiskort med 
träådringsmönster. Har varit vikt omedelbart efter att det skrivits, vil-
ket resulterat i lite spegelvänt kladd.  *13500
I kvittensen intygar Strindberg att han av Karl Börjesson ”i dag emot-
tagit 500 kronor för handskriften till Svarta fanor”. Vid jultiden 1907 
fann sig Strindberg, inte för första gången, i en pressad ekonomisk 
situation. I ett brev till Börjesson den 18 december förklarar han: 
”Den 1:a oktober i år betalade jag hyran på fyra (4) olika ställen! 
Med mycket stora inkomster, har jag rysliga utgifter, är intrasslad i 
borgen och vexlar…” Strindberg sökte sätt att få in pengar, och den 
10 december hade han sänt några handskrifter till Börjesson med 
ett förslag: ”Jag ser ofta i antiqvariska kataloger manuskript utbjudas. 
Vill ni försöka sälja mina, som jag tar mig friheten att skicka på er?” 
Tydligen framkastade Börjesson idén att man kunde sälja handskrif-
terna i samband med Strindbergs 60-årsdag ett drygt år senare, men 
Strindbergs ekonomiska bekymmer var ju där och då. ”Att vänta till 
mina 60 år på de andra manuskripten, det kan jag inte” skriver han 
den 18 december, ”Då är jag död, eller vräkt ur våningen… Jag ber 
er därför intaga dessa manuskript i nästa katalog, eller kanske firman 
köper dem i klump, på spekulation?” Denna sista förhoppning verkar 
ha slagit in. Någon handskriftsförsäljning till Strindbergs 60-årsdag 
blev inte av. Istället sålde Börjesson tio år senare manuskriptet till 
Svarta fanor till Kungliga bibliotekets Strindbergsarkiv, tillsammans 
med 17 andra Strindbergmanuskript.



 35. [Strindberg] JONN, LINA. Fotografiskt porträtt i halvfigur 
föreställande August Strindberg. 
Lund den 23 januari 1897. 24 x 17 cm. Uppfodrat på styv kartong 
och inramat. Ramens yttermått 40 x 33 cm. Anteckningar i bläck på 
baksidan: ”August Strindberg. Lund den 23 januari 1897.” och ”Fotot 
taget av Lina Jonn i Waldemar Bülows bostad då Strindberg bodde 
hos mig. Waldemar Bülow.”  *15000
Jfr Svedfelt 37, vilket är taget vid samma tillfälle, men i helfigur. Strind-
berg bodde hemma hos Bülow i Lund efter hemkomsten från Paris 
1897. Där skrev han Inferno. Vistelsen i Lund skildrades sedan i Le-
gender.



 36. SÖDERBERG, HJALMAR. Förvillelser. Berättelse. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1895. 208 s. Något nött brunt 
halvmarokängbd med upphöjda bind och sparsamt guldornerad rygg 
(K. L. Svenssons eftr, Karlskrona). Ryggen blekt. Lite snedläst. Främre 
omslag medbundet. Dedikation till ”Frida från Hjalmar”. Ur Tom Sö-
derbergs bibliotek.  *10000
Söderbergs debut. Frida Söderberg (1866–1926) var författarens sys-
ter. Hon arbetade hela sitt liv som lärare i Karlskrona och var en av 
Hjalmars förtrogna genom alla konjunkturer. Historikern Tom Sö-
derberg (1900–91) var Hjalmar Söderbergs son och utgivare av hans 
Samlade verk, 1943.

 37. SÖDERBERG, HJALMAR. Historietter. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1898. (8), 164 s. Något nött 
brunt halvmarokängbd med upphöjda bind och sparsamt guldorne-
rad rygg (K. L. Svenssons eftr, Karlskrona). Ryggen blekt och med 
fläckar. Främre omslag medbundet. Blyertsbockar i innehållsförteck-
ningen. Dedikation till ”Frida från Hjalmar”. Ur Tom Söderbergs bib-
liotek.  *6000
Frida Söderberg (1866–1926) var författarens syster.



 38. SÖDERBERG, HJALMAR. Martin Bircks ungdom. Berät-
telse. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1901. (4), 251 s. Något nött brunt 
halvmarokängbd med upphöjda bind och sparsamt guldornerad rygg 
(K. L. Svenssons eftr, Karlskrona). Ryggen blekt. Dedikation till ”Frida 
från Hjalmar”. Ur Tom Söderbergs bibliotek.  *9000
Frida Söderberg (1866–1926) var författarens syster.

 39. SÖDERBERG, HJALMAR . Främlingarna. Berättelser. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1903. (4), 253,(1 blank, 1) s. Nå-
got nött brunt halvmarokängbd med upphöjda bind och sparsamt 
guldornerad rygg (K. L. Svenssons eftr, Karlskrona). Ryggen blekt. 
Främre omslag medbundet. Blyertsbockar i innehållsförteckningen. 
Dedikation till ”Frida från Hjalmar”. Ur Tom Söderbergs bibliotek. 
 *4000
Frida Söderberg (1866–1926) var författarens syster.

 



 40. SÖDERBERG, HJALMAR. Doktor Glas. Roman. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1905. (4), 253, (3) s. Något nött 
brunt halvmarokängbd med upphöjda bind och sparsamt guldorne-
rad rygg (K. L. Svenssons eftr, Karlskrona). Ryggen blekt. Lite sned-
läst. Främre omslag medbundet. Dedikation till ”Frida från Hjalmar.” 
Ur Tom Söderbergs bibliotek.  *10000
Frida Söderberg (1866–1926) var författarens syster. 

 41. SÖDERBERG, HJALMAR. Gertrud. Skådespel i tre akter. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1906. 168 s. Något nött brunt 
halvmarokängbd med upphöjda bind och sparsamt guldornerad rygg 
(K. L. Svenssons eftr, Karlskrona). Ryggen något blekt. Främre om-
slag medbundet. Dedikation till ”Frida från Hjalmar.” Ur Tom Söder-
bergs bibliotek.  *5000
Frida Söderberg (1866–1926) var författarens syster

 42. SÖDERBERG, HJALMAR. Det mörknar öfver vägen. Be-
rättelser. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1907. (4), 258, (1) s. Något nött 
brunt halvmarokängbd med upphöjda bind och sparsamt guldorne-
rad rygg (K. L. Svenssons eftr, Karlskrona). Ryggen något blekt och 
med tråkiga fläckar. Främre omslag medbundet. Dedikation till ”Frida 
från Hjalmar.” Ur Tom Söderbergs bibliotek.  *4000
Frida Söderberg (1866–1926) var författarens syster.

 43. SÖDERBERG, HJALMAR. Hjärtats oro. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1909. 218, (1) s. Något nött 
brunt halvmarokängbd med upphöjda bind och sparsamt guldor-
nerad rygg (K. L. Svenssons eftr, Karlskrona). Ryggen något blekt. 
Främre omslag medbundet. Frida Söderbergs namnteckning daterad 
den 26 november 1909. Ur Tom Söderbergs bibliotek.  *1200
Frida Söderberg (1866–1926) var författarens syster.

 44. SÖDERBERG, HJALMAR. Den allvarsamma leken. Ro-
man. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1912. 422 s. Något nött brunt 
halvmarokängbd med upphöjda bind och sparsamt guldornerad rygg 
(K. L. Svenssons eftr, Karlskrona). Ryggen något blekt. Främre om-
slag medbundet. Dedikation till ”Frida från Hjalmar.” Ur Tom Söder-
bergs bibliotek.  *10000
Frida Söderberg (1866–1926) var författarens syster.

 45. SÖDERBERG, HJALMAR. Den talangfulla draken. Histo-
rier. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1913. 233, (2) s. Något nött brunt 
halvmarokängbd med upphöjda bind och sparsamt guldornerad rygg 
(K. L. Svenssons eftr, Karlskrona). Ryggen något blekt. Främre om-



slag medbundet. Blyertsmarkeringar i innehållsförteckningen. Dedika-
tion till ”Frida från Hjalmar.” Ur Tom Söderbergs bibliotek.  *3500
Frida Söderberg (1866–1926) var författarens syster.

 46. SÖDERBERG, HJALMAR. Jahves eld. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1918. 224 s. Något nött brunt 
halvmarokängbd med upphöjda bind och sparsamt guldornerad rygg 
samt stänkta snitt (Ivar Forssbergs bokbinderi, Stockholm). Främre 
omslag medbundet. Dedikation till ”Tom från pappa.”  *4000
Historikern Tom Söderberg (1900–91) var författarens son och utgi-
vare av hans Samlade verk, 1943.

 47. SÖDERBERG, HJALMAR. Vers och varia. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1921. 373,(3) s. Något nött brunt 
halvmarokängbd med upphöjda bind och sparsamt guldornerad rygg 
samt stänkta snitt (Ivar Forssbergs bokbinderi, Stockholm). Främre 
omslag medbundet. Blyertsmarkeringar i innehållsförteckningen. De-
dikation till ”Tom Söderberg från faschan.”  *3000
Skrifter av Hjalmar Söderberg 10. Historikern Tom Söderberg (1900–
91) var författarens son och utgivare av hans Samlade verk, 1943. Med 
denna utgåva av Skrifter 1919–21 hade han dock inget att göra.

 48. SÖDERBERG, HJALMAR. Ödestimmen. Skådespel i tre 
akter. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1922. 150 s. Något nött brunt 
halvmarokängbd med upphöjda bind och sparsamt guldornerad rygg 
samt stänkta snitt (Ivar Forssbergs bokbinderi, Stockholm). Främre 
omslag medbundet. Sparsamma blyertsanteckningar och understryk-
ningar. Dedikation till ”Tom Söderberg, den välvilligaste av mina re-
center [sic!], från förf.”  *4000
Historikern Tom Söderberg (1900–91) var författarens son.

 49. SÖDERBERG, HJALMAR. Jesus Barabbas. (Ur löjtnant  
Jägerstams memoarer). 



Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1928. 202 s. Något nött brunt 
halvmarokängbd med upphöjda bind och sparsamt guldornerad rygg 
samt stänkta snitt (Ivar Forssbergs bokbinderi, Stockholm). Främre 
omslag medbundet. Dedikation till ”Tomsen från fadern.”  *3500
”Tomsen” är Tom Söderberg (1900–91), författarens son.

 50. SÖDERBERG, HJALMAR. Resan till Rom. Noveller. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1929. Något nött brunt halv-
marokängbd med upphöjda bind och sparsamt guldornerad rygg 
samt stänkta snitt (Ivar Forssbergs bokbinderi, Stockholm). Främre 
omslag medbundet. Tråkiga fläckar på ryggen. Sparsamma blyerts-
anteckningar. Dedikation till ”Helen Starck med tack för ett högst 
intagande porträtt från förf.” Ur Tom Söderbergs bibliotek.  *3500
Helen Starck (1908–97) var 1930–35 gift med Hjalmar Söderbergs 
son Tom.

 51. SÖDERBERG, HJALMAR. Den förvandlade Messias. Je-
sus Barabbas II. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1932. 437, (2) s. Något nött 
brunt halvmarokängbd med upphöjda bind och sparsamt guldorne-
rad rygg samt stänkta snitt (Ivar Forssbergs bokbinderi, Stockholm). 
Främre omslag medbundet. Dedikation: ”Till Tomsen från bokens 
och hans egen fader.”  *3000
”Tomsen” är Tom Söderberg (1900–91), författarens son.
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