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Det nykatalogiserade materialet i detta nyhetsbrev är hämtat från antikva-
riatets modernitetsavdelning. Det inleds med fyra dedikationsexemplar av Elsa  

Beskow, bl.a. i hennes sista publicerade verk och domineras av verk av August Strindberg. 
Bland de sistnämnda kan nämnas Ordalek och småkonst komplett med den sällsynta tredje 
sången i ”Holländaren” och dramat Anno fyrtiåtta i häftat skick.

Med vänliga hälsningar!

Mats Rehnström



1. BESKOW, ELSA. Olles skidfärd. Saga. Stockholm, Åhlén & Åkerlunds 
offsettryckeri, 1952. (2 blanka),28,(2) s. Klammerhäftad och insatt i färgtryckt 
omslag. Omslaget med reva nedtill i ryggen, svagt veck i nedre hörnet, och 
lite solk och småfläckar på baksidan. Dedikation: ”Till Ingrid från hennes vän 
E.B.” *1000
Sagan om Olles äventyr med Farbror Rimfrost och Kung Vinter utgavs första gången 1907. 
Detta är ett nytryck för serien ”Barnens stora julkalender”. Möjligen är dedikationen till 
svärdottern Ingrid, gift med Gunnar Beskow.

2. BESKOW, ELSA. Petter och Lotta på äventyr. Stockholm, Åhlén & 
Åkerlunds boktryckeri, 1953. (31) s. Något nött oklotryggbd med färgtryckta 
pärmar. Lite solk på de bågnade pärmarna och en tråkig fläck på den bakre. 
Pärmarna bågnar. Dedikation: ”Till ’Inga-lill’ från hennes vän Elsa Beskow”. 
Förlagsstämpel från Bonniers på den avslutande blanka sidan. *2000

Denna tredje bok om Petter och Lotta, tanterna Grön, Brun och Gredelin samt farbror 
Blå utgavs ursprungligen 1929. Möjligen är dedikationen till svärdottern Ingrid, gift med 
Gunnar Beskow. Elsa Beskow dog den 30 juni 1953.

3. BESKOW, ELSA. Årets saga. Bilderbok. Stockholm, A. Bonniers bok-
tryckeri, 1949. 47,(1) s. Oklotryggbd med tryckta pappärmar. Ryggen hårt 
nött. Pärmarna något solkiga. Dedikation: ”Till Ingrid från hennes vän E.B. = 
’Doktorinnan’”. *1000
Med musik av Alice Tegnér. Sidorna 34-47 består av noter. Möjligen är dedikationen till 
svärdottern Ingrid, gift med Gunnar Beskow.

4. (BESKOW, ELSA) Röda bussen och gröna bilen. Bilderbok till Jo-
han från farmor. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1952. (15) s. Lätt nött 
oklotryggbd med färgtryckta pappärmar. Dedikation: ”Till Ingrid från hennes 
tacksamma E. B. Julen -52”. *2000
Författarens namn anges på frampärmen. Möjligen är dedikationen till svärdottern Ingrid, 
gift med Gunnar Beskow. Detta är Elsa Beskows sista i livstiden publicerade verk.

5. BONDESON, AUGUST. Nya allmogeberättelser. Stockholm, A. Bon-
niers boktryckeri, 1888. (4),198,(2) s. Trevligt mörkrött marmorerat klbd med 
titeletikett i skinn och rödstänkt övre snitt, övriga snitt endast putsade (Hed-
berg). Omslaget medbundet. Alfhild Lundins namnteckning daterad 1888 på 
främre omslag. Fint exemplar. *900
Med 17 teckningar av V. Andrén, Bruno Liljefors, Jenny Nyström, Georg Pauli m.fl. Om-
slaget med teckning av Bruno Liljefors. Författarens ”Allmogeberättelser” hade utkommit 
i två delar 1884 respektive 1886.
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6. EKELÖF, GUNNAR. Sent på jorden. Stock-
holm, Bröderna Lagerström, 1932. (69) s. Häftad och 
oskuren. Omslaget med några små nötningar men 
ovanligt fräscht. Inlagan med några minimala skador 
i översta marginalen uppkomna vid uppsprättningen 
av boken. Fint ex. *7000
Ekner 3201. Debuten, utgiven på Spektrums förlag. Med en 
frontespis av Otto G. Carlsund. Nummer 144 av 250 exem-
plar numrerade 1-250. Dessutom numrerades 50 exemplar 
I-L och 300 onumrerade exemplar gavs beteckningen ”andra 
upplagan”. Boken är ett fint exempel på svensk funkistypo-
grafi.

7. Från Lundagård och Helgonabacken. Vårkalender 1895. Kristianstad, 
Christianstads nya accidenstryckeri, 1895. 174,(1) s. Blått marokängbd med 
upphöjda bind (Nordheims, Landskrona). Omslaget medbundet. Inlagan 
oskuren. Ryggen blekt. Preben Nodermanns namnteckning daterad 1923.
 *600
Omslaget är av den litograferade varianten med illustration av Arthur Sjögren. Med bidrag 
av bland andra Axel Wallengren (både i eget namn och under sin pseudonym Falstaff fakir), 
Per Hallström, Ola Hansson, Emil Kléen, Bengt Lidforss och Arthur Sjögren. Levi Rickson 
(”Jeremias i Tröstlösa”) bidrar med dikten ”Älgjakt”. Preben Nodermann (1867-1930) var 
dansk-svensk tonsättare, domkyrkoorganist och kapellmästare i Lund från 1903 till sin död. 
Han hade ett stort privatbibliotek.

8. (GYLLENSTEN, LARS & GREITZ, TORGNY) Camera obscura. 
Dikter av Jan Wictor. Stockholm, A. 
Bonniers boktryckeri, 1946. 57,(7) s. 
Häftad. Omslaget lätt nött och obe-
tydligt solkigt. Ryggen lite sned och 
något stött i överkanten. Bakre om-
slaget lite gulnat vid ryggen. Dedika-
tion: ”Mörkermannen, den ene, hälsar 
vänligen, Lars Gyllensten”, och med 
annan penna: ”även den andre, Torgny 
Greitz”. *2000
I dedikationen röjer sig de båda lurendrejarna 
bakom detta berömda litterära upptåg, som 
även utgör Gyllenstens debut.

9. HANSSON, OLA. Resan hem. En ungdoms- och vandringshistoria. 
I-II. Kristiania, Det Mallingske bogtrykkeri, 1895. Porträtt,(8),200 + (6),162 
s. Snyggt tvåfärgat klbd från 1900-talets mitt med grå rygg och gröna pärmar 
samt svart titeletikett i skinn (Hansfr Frostells bokbinderi). Omslagen med-
bundna. Lite solk nederst på första delens titelblad. *400
Den första upplagan på svenska av verket som publicerats i Norge året innan under titeln 
”Reisen hjem”. Förläggare var i båda fallen H. Aschehoug & co. ”Resan hem, skriven 



1890-92, är H:s enda roman i egentlig mening, samtidigt ett försök att skriva »en själs 
utvecklingshistoria» i Strindbergs efterföljelse men inte i hans stil. Romanens båda delar 
berättar om hans ungdom från studenttiden fram till giftermålet och utresan. I kapitlet 
Sturm und Drang i Sthlm uppträder Det unga Sveriges författare (Levertin, Geijerstam, 
Hedberg, Lundegård) i hätska karikatyrer. Den bärande idén i boken uttryckte H 1894 med 
orden: »om hemkänslan som ledande makt i en ung mans utvecklingsliv». Det hemland 
han skildrar är från början Skåne, den skånska »jordanden». Men hans egen oförmåga att 
i praktiken slå rot i hembygden färgar småningom romanens idé. Hemlängtan inriktas på 
upplevelser av trygghet och enhet med alltet. Centrala i Resan hem, liksom alltid i H:s 
finaste diktning, blir därför korta, av panteistisk mystik och stämningsdjup präglade sekund-
snabba upplevelser av kosmisk ro. »Skåne» bar han sedan dess framför allt inom sig, som en 
dröm, en vision, vilken inte tålde konfrontation med verkligheten. Den fasta »mittpunkt» 
han sökte i tillvaron kunde han också tidvis finna i andra länder, framför allt i Bayern och 
Schweiz” skriver ”Svenskt biografiskt lexikon”.

10. HEIDENSTAM, VERNER von. Ett folk. Stockholm, Skolan för 
bokhantverk, 1920. 19,(2) s. Häftad och oskuren. Lätt nött och med ett svagt 
veck på främre omslaget. *350
Ranius Verner von Heidenstam. En bibliografi 642. Tryckt som elevarbete i liten upplaga. 
Diktsviten ”Ett folk” hade tidigare publicerats i ”Svenska dagbladet” 1899 och separat 1902 
samt kom senare att ingå i ”Nya dikter”, 1915.

11. HEIDENSTAM, VERNER von. Svenskarnas lynne. Stockholm, 
Skolan för bokhantverk, 1920. (4),36,(7) s. Häftad och oskuren. Obetydligt 
nött. *900
Ranius Verner von Heidenstam. En bibliografi 641. Fint tryckt i rött och svart, i 20 exemplar.  
Tryck och sats är utförda av Hugo Österlund och Ivan Johansson. Med ett porträtt av 
Heidenstam utfört av Hugo Österlund. Texten trycktes första gången i ”Ord & bild” 1896 
och sedan separat 1914.

12. OTERDAHL, JEANNA & BESKOW, ELSA. Blommornas bok. 
Visor af Jeanna Oterdahl illustrerade af Elsa Beskow. Stockholm, A. Börtzells 
tryckeri A. B., 1905. (30) s. Oklotryggbd i fint skick med tryckta pärmar. Det 
sköra tryckta skyddsomslaget bevarat, men med omfattande revor och nagg. 
Inlagan med ljust fingersolk i marginalerna och med en liten fläck på s. 18. Bra 
exemplar. *3000
Många senare upplagor utkom och boken översattes till norska och holländska. Innehåller 
bland mycket annat den bekanta visan om herr Kantarell bort i enebacken och hans familj.

13. På Spektrum förlag har utkommit... (Stockholm), Bröderna Lager-
ström, (1933?). (8) s. Klammerhäftad. Lätt gulnad och obetydligt nött. *500
Ovanlig förlagsreklam där bl.a. André Gides ”Falskmyntarna”, ”Fransk surrealism en litterär 
antologi” och Gunnar Ekelöfs ”Sent på jorden” presenteras.

14. STRINDBERG, AUGUST. Anno fyrtiåtta. Lustspel i fyra akter. Stock-
holm, Isac Marcus boktryckeri-aktiebolag, 1881. (2),74 s. Häftad. Omslaget 
med småveck i hörnen och minimalt riss. Ryggen lite nött överst och med 
pappersförlust nederst. Reva nedtill i bakre falsen. Ryggen och delar av bakre 
omslaget mörknade. *4800



Zetterlund I:17. Omslaget tryckt 1884. Trycktes ursprungligen i samlingen ”I vårbryt-
ningen” 1881. Tre år senare försågs de kvarvarande häftena ur detta verk av förlaget med 
nya titelblad och omslag, och återutgavs som separata böcker, med ”I vårbrytningen” som 
serietitel. Det sällsynta omslaget till denna bok således med uppgiften ”I vårbrytningen 7” 
på främre omslaget. Denna komedi, skriven i mitten av 1870-talet, har främst intresserat 
eftervärlden därför att den ansetts förebåda ”Röda rummet”. Persongalleriet och satiren 
över Stockholms borgerskap liknar varandra, i pjäsen dock förlagda till revolutionsåret 1848.

15. STRINDBERG, AUGUST. Guldets synthes. Förklarad af guldextrak-
tionen ur kopparkis genom Faluprocessen. Göteborg, Göteborgs handels-
tidnings aktiebolags tryckeri, 1896. (4) s. Några minimala revor ytterst i mar-
ginalerna. Minimal fläck på framsidan. Fint exemplar! Ursprungligen troligen 
ur Bengt Lidforss, Folke Forssanders och sedan Torsten Eklunds samlingar.
 *22000
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 grund-
ämnen 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 ansåg han sig framgångsrik och lät trycka denna redogörelse 
och tillverkade 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 
följande lakoniska notis: ”4) Sekreteraren upplyste, att från herr August Strindberg till-
sändts Samfundet en tryckt redogörelse för ’guldets syntes förklarad af guld-extraktionen 
ur koppar kis genom Faluprocessen’. Med redogörelsen följde prof på sålunda syntetiseradt 
guld, hvilket för vanliga kemister utgjordes af jernoxidhydrat.”

16. STRINDBERG, AUGUST. Herr Bengts 
hustru. Skådespel i fem akter. Stockholm, Ger-
nandts boktryckeri-AB, 1882. (4),116 s. Elegant 
lackat rött skinnbd med upphöjda bind, rikt 
guldornerad rygg, guldram på pärmarna, inre 
denteller och helt guldsnitt (Hedberg). Omslaget 
medbundet. Ryggen blekt. Bokhandlaretikett 
från Thulin & Ohlson. Med Gustaf Bernströms 
förgyllda pärmexlibris och Harald Pedersens 
exlibris. Ståtligt exemplar i filtfodrad och skinn-
skodd marmorerad pappkassett. *3000
Zetterlund I:21. Omslaget med röd text i frakturstil 
på smutsvitt papper och förlagsuppgiften Looström & 
komp:s förlag. Detta, Strindbergs första kvinnodrama, 
skrevs delvis för att skapa en roll åt hans hustru Siri. Detta 
är också första gången Strindberg i dramatisk form be-
handlar ett ämne som han så många gånger skulle åter-
komma till: äktenskapet. Pjäsen möttes av ljum kritik 
och gavs endast sju gånger. Siri gjorde dock framgång 
och pjäsen blev en höjdpunkt i hennes skådespelarkar-
riär. Strindberg beskriver i efterhand saken kortfattat i 
”En dåres försvarstal”: ”Alltså: ett drama, en kvinnoroll, 



kostymer i samma stil, en vagga, ett månsken, en bov som kontrast, en feg äkta man (det var 
jag det); en grossess (det var en nyhet på scenen), en klosterinteriör och så vidare. / Kollosal 
succé för skådespelerskan och fiasko för författaren, ja fiasko---! / Hon var räddad och jag 
var förlorad, borrad i sank.”

17. STRINDBERG, AUGUST. Kronbruden - Svanehvit - Drömspelet. 
Stockholm, Iduns, 1902. 275 s. Ljusrött mönsterpressat klbd med mörkröd 
titeletikett i skinn och rödstänkta snitt. Främre omslag medbundet. Obetydligt 
nött och lite snedläst. Ryggen något blekt. Prisnotering i bläck för boken och 
inbindningen på bakre pärmens insida. Ur Anders Ollfors samling. *2000
Zetterlund I:81. Omslaget med förlagsuppgiften Beijers. Strindbergs dramaproduktion åren 
efter sekelskiftet övergick vad teatrarna kunde svälja och han såg sig snart hänvisad till att 
ge ut pjäserna i bokform. Även denna marknad närmade sig dock mättnad. Detta är förkla-
ringen till att ett av hans absolut största dramer, ”Ett drömspel”, får dela pärmar med de i 
jämförelse betydligt lättviktigare ”Kronbruden” och ”Svanehvit”. Det första av dessa är ett 
folkvisedrama med inspiration dels från Maurice Maeterlinck, som Strindberg tog mycket 
intryck av vid den här tiden, dels från det växande intresset för folklivsforskning i sekel-
skiftets Sverige. Det andra är ”Strindbergs enda egentliga kärleksdrama”, skrivet i början av 
kärlekshistorien med Harriet Bosse, och avsett att spelas av henne. När ”Drömspelet” några 
månader senare förfärdigades hade dock samlivet redan förmörkats betydligt. ”Mitt mest 
älskade drama, min största smärtas barn” kallade Strindberg pjäsen vid urpremiären 1907 i 
ett ofta citerat brev. ”Ett drömspel” har ju också visat sig bli ett av Strindbergs populäraste, 
mest spelade och mest inflytelserika dramer.

18. STRINDBERG, AUGUST. Kronbruden - Svanehvit - Drömspelet. 
Stockholm, Iduns, 1902. 275 s. Gråblått klbd med mörkgrön titeletikett i skinn. 
Främre omslag medbundet. Obetydligt nött och lite snedläst. Med Emanuel 
Cederströms och Anders Ollfors exlibris. *3500
Zetterlund I:81. Det ursprungliga omslaget 
med förlagsuppgiften Gernandts. Strindbergs 
dramaproduktion åren efter sekelskiftet över-
gick vad teatrarna kunde svälja och han såg 
sig snart hänvisad till att ge ut pjäserna i bok-
form. Även denna marknad närmade sig dock 
mättnad. Detta är förklaringen till att ett av 
hans absolut största dramer, ”Ett drömspel”, 
får dela pärmar med de i jämförelse betydligt 
lättviktigare ”Kronbruden” och ”Svanehvit”. 
Det första av dessa är ett folkvisedrama med 
inspiration dels från Maurice Maeterlinck, 
som Strindberg tog mycket intryck av vid 
den här tiden, dels från det växande intresset 
för folklivsforskning i sekelskiftets Sverige. 
Det andra är ”Strindbergs enda egentliga kär-
leksdrama”, skrivet i början av kärlekshisto-
rien med Harriet Bosse, och avsett att spelas 
av henne. När ”Drömspelet” några månader 
senare förfärdigades hade dock samlivet re-
dan förmörkats betydligt. ”Mitt mest äl skade 
drama, min största smärtas barn” kallade 



Strindberg pjäsen vid urpremiären 1907 i ett ofta citerat brev. ”Ett drömspel” har ju också 
visat sig bli ett av Strindbergs populäraste, mest spelade och mest inflytelserika dramer. 
Emanuel Cederström (1848-1920) var bror till konstnären Gustaf Cederström. Cederströms 
boksamling på Krusenberg i Uppland uppgick till 3000-4000 band och omfattade bl.a. 
svensk historia och topografi samt konsthistoria.

19. STRINDBERG, AUGUST. Mäster Olof. Ett skådespel. Stockholm, 
Central-tryckeriet, 1878. (4),109 s. Svart halvmarokängbd med övre stänkt 
snitt, de övriga endast putsade (Henning Jensen). Omslaget medbundet, det 
främre med några marginella lagningar. *2500
Zetterlund I:9. Omslagsvarianten med förläggarupplysningen ”Distribuent Looström & 
komp”. Inkluderar ”Efterspel. (fragment.)” som saknas i en del av upplagan. Detta, den 
s.k. ”versupplagan”, är den tredje och sista omarbetningen Strindberg gjorde av sitt första 
större historiska drama. Det var under 1875-76 som Strindberg förde över dramat, som 
ursprungligen skrivits 1871-72, till bunden form. Därigenom närmade han sig det traditio-
nella historiedramats form, möjligen ett taktiskt val. Dramats tendens har också mildrats. 
Trots detta kom även denna version av dramat att refuseras av teatrarna och inte få sitt 
uruppförande förrän 1890.

20. STRINDBERG, AUGUST. Ordalek och småkonst. Stockholm, A. 
Bonniers boktryckeri, 1905. 126,(2),127-69,(2) s. Elegant brunt halvmaro-
kängbd med upphöjda bind och guldornerad rygg samt övre guldsnitt (Hed-
berg). Originalbandets klotpärmar fint beskurna och monterade som omslag 
inklusive de litograferade försättsbladen. Ban-
det med några smärre fläckar och nötningar. 
Ryggen lite mörknad. Fritze’s bokhandelseti-
kett. Med Tor Dittmers exlibris. *12000
Zetterlund I:94. Illustrerad och typografiskt redigerad 
av Arthur Sjögren. Komplett med både tredje sången 
i ”Holländarn” och det dekorativa blad som var tänkt 
att ersätta den. Strindberg hade uppvaktat förläg-
gare 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 bok-
konstnären 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 
naturligtvis 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 ”Hol-
ländaren”. 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 privatbibliotek) där ’tredje sången’ finnes 
kvar!” Några fler exemplar än Karl Otto Bonniers privata förefaller ha läckt ut, men ”ocen-
surerade” exemplar är ändå mycket sällsynta. På Fritze’s bokhandel lät dess antikvariska 
avdelning vid något tillfälle binda en stor del av Strindbergs produktion i den exklusiva och 
eleganta bandtyp som sitter på detta arbete.

21. STRINDBERG, AUGUST. Oväder. Kammarspel. Opus 1. Stock-
holm, Centraltryckeriet, 1907. 78 s. + STRINDBERG, AUGUST. Brända 
tomten. Kammarspel. Opus 2. Stockholm, Centraltryckeriet, 1907. 81 s. + 
STRINDBERG, AUGUST. Spöksonaten. Kammarspel. Opus 3. Stockholm, 
Centraltryckeriet, 1907. 74 s. + STRINDBERG, AUGUST. Pelikanen. 
Kammarspel. Opus 4. Stockholm, Centraltryckeriet, 1907. 74 s. + STRIND-
BERG, AUGUST. Svarta handsken. Lyrisk fantasi (för scenen) i fem akter. 
Kammarspel. Opus 5. Stockholm, Centraltryckeriet, 1909. 78 s. Två eleganta 
ljusbruna halvmarokängbd med upphöjda bind, rikt guldornerade ryggar och 
övre guldsnitt, övriga snitt endast putsade (Knut Hässlers bokbinderi). Alla 
omslag medbundna. Andra volymen med liten skinnskada i främre pärmens 
övre ytterhörn. Fint exemplar med Svante Svedlins förgyllda pärmexlibris.
 *4000
Zetterlund I:99, I:100, I:101, I:102 och I:115. Efter att Strindberg runt sekelskiftet översväm-
mat marknaden med pjäser, hade intresset för hans dramatik varit lojt under några år. Vid 
mitten av 1900-talets första årtionde började det dock ljusna. I Tyskland växte intresset, 
livligt underblåst av Strindbergs tyske impressario Emil Schering, och med god hjälp av till 
exempel Max Reinhardt. I Sverige företog den unge regissören August Falck en succéartad 
turné med ”Fröken Julie”, vilken konvenansen nu äntligen kommit i kapp. Intresset och 
framgångarna uppmuntrade naturligtvis Strindberg och snart planerade han inrättandet av 
en Strindbergsteater i Stockholm tillsammans med Falck. Teatern skulle vara liten och ”in-
tim” i stil med Max Reinhardts ”Kammerspiele” i Berlin. Strindberg satte igång att skriva 
pjäser, framför allt för den nya teatern i Stockholm, men även med ett öga riktat mot Tysk-
land och liknande scener i övriga Europa. Snart hade han producerat dessa fem enaktare. I 
”Memorandum till medlemmarne af Intima teatern” beskriver Strindberg kammarspelets 
princip såhär: ”I dramat söka vi det starka betydelsefulla motivet, men med begränsning. I 
behandlingen undvika vi all flärd, alla beräknande effekter, applådställen, glansroller, solo-
nummer. Ingen bestämd form skall binda författaren, ty motivet betingar formen. Alltså 
frihet i behandlingen, endast bunden av konceptionens enhet och stilkänslan.” Strindbergs 
kammarspel möttes av negativ kritik vid sina uruppföranden, men har vuxit i popularitet 
sedan dess. Detta gäller framför allt ”Spöksonaten” och ”Pelikanen” som räknas till Strind-
bergs mest inflytelserika pjäser, banbrytande för den expressionistiska dramatiken.



22. STRINDBERG, AUGUST. Skärkarlslif. Berättelser. Stockholm, A. 
Bonniers boktryckeri, 1888. xxi,(3),212,(2) s. Enkelt blått hklbd med brun 
titeletikett. Lite snedläst. Omslaget medbundet, det bakre med lite riss och 
saknar yttersta delen av nedre ytterhörnet. Inlagan endast skuren i övre snittet. 
Med Anders Ollfors exlibris. *750
Zetterlund I:42. Fjärde tusendet. Omslaget med motiv av Carl Larsson. De avslutande opa-
ginerade sidorna utgörs av förlagsreklam. Efter att denna bok tryckts, och många exemplar 
skickats ut ersattes ett blad (s. 197-98) i de på förlaget kvarvarande exemplaren. Orsaken var 
en ”anstötlig” ordalydelse på s. 198: ”Gud förlåte mina synder ha de inte varit och pippat 
i ärtsängen!”. På ersättningsbladet har lydelsen ändrats till ”trampat i ärtsängen”. Detta ex-
emplar har den ändrade lydelsen. Novellsamlingen, ett slags fortsättning på ”Hemsöborna”, 
behandlades av Strindberg som ett nödtvunget brödskrivande för att slå ytterligare mynt av 
den romanens succé. Han beklagar sig dramatiskt i sina brev över att tvingas ”anpassa sig för 
halfapor” samtidigt som han tvingats skänka bort ”mästerstycket Fadren och Kamraterna”. 
I resultatet lyser dock hans motvilja inte igenom och novellerna - särskilt ”Den romantiske 
klockaren på Rånö” - hör till de mer prisade i hans produktion.

23. STRINDBERG, AUGUST. Svenska folket i helg och söken, i krig 
och i fred, hemma och ute eller ett tusen år af svenska bildningens och seder-
nas historia. Med illustrationer af Carl Larsson m.fl. I-II. Stockholm, Central-
tryckeriet, 1881-82. (4),500,(8) + (4),480 s. 20 delar fördelade på 14 oskurna 
häften med tryckta omslag. Första häftet med små svarta fläckar på främre 
omslaget, lös i häftningen och bakre omslaget loss. Häfte 10-11 med namn-
teckning på främre omslaget. Sista häftet med delvis mörknat främre omslag 
och har en vidhäftad reklamlapp för förlagets dekorerade skinnryggpärmar till 
verket. Övriga omslag med småriss, obetydliga smårevor och ljusa småfläckar. 
Ilagda i två lådor med ryggar och hörn i ljusbrun marokäng. Ryggarna med 
upphöjda bind och guldornering. Med Svante Svedlins guldpräglade pärmex-
libris på locken. Fint och ovanligt skick. *15000
Zetterlund I:19. Strindberg lovades rikligt betalt av Fritzes bokhandel för detta påkostade 
verk, ett rikt illustrerat panorama över Sveriges kulturhistoria, ett slags dåtidens ”coffee-
table book”. I en anmälan på det bakre omslaget till det första utgivna häftet gjorde Strind-
berg ett angrepp på Geijers historieskrivning - ett helgerån som skapade upprörda reak-
tioner. ”Jag har slagit omkull en gammal afgud (Geijer) och nu vill folket stena mig” skrev 
Strindberg i ett brev till Alexander Kielland. På de andra och tredje häftenas omslag går 
Strindberg till frejdigt motangrepp. Ett axplock: ”Herr Montelius tar sina små åsigter såsom 
fakta, och han har åsigter, med hvilka han ännu står alldeles ensam”, ”Att bli klandrad af 
tidningen Lunds veckoblad har alltid ansetts som en heder. Denna heder har vederfarits mig 
i stor måtta.” Dessa underhållande utgjutelser har i de allra flesta fall hamnat i bokbindarnas 
papperskorgar och exemplar med bevarade häftesomslag är mycket sällsynta.

24. STRINDBERG, AUGUST. Taklagsöl - Syndabocken. Två berättelser. 
Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1907. (4),294 s. Elegant ljusbrunt halv-
marokängbd med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg och övre guldsnitt, 
övriga snitt endast putsade (Knut Hässlers bokbinderi). Omslaget medbundet. 
Elsa Collins namnteckning på titelbladet. Fint exemplar med Svante Svedlins 
förgyllda pärmexlibris. *1500



Zetterlund I:103. ”Taklagsöl” hade publicerats som följetong i ”Hvar 8 dag” året innan, även 
som särtryck. ”Syndabocken” gick som följetong i ”Idun” i början av 1907. Strindbergs 
två sista längre prosastycken, ”Taklagsöl” och ”Syndabocken”, där den senare från början 
koncipierats som en inskjutning i den förra, är också hans mest modernistiska. Genom att 
låta huvudpersonen, ”konservatorn” i ”Taklagsöl” komma till tals genom feber och morfin-
yrsel – låta honom återberätta sitt liv i brottstycken allteftersom de faller honom in, och 
med en alldeles subjektiv värdering av vad som är viktigt, för att inte tala om en subjektiv 
bedömning av skeendena som sådana – åstadkommer Strindberg något som pekar framåt 
mot den ”inre monologen” som skulle komma att bli så populär senare under 1900-talet, 
med James Joyce som främste banbrytare. Själv såg sig Strindberg i skrivandet av de här 
berättelserna som en lärjunge till Balzac. De modernistiska greppen förefaller närmast ha 
tillgripits av pragmatiska skäl. Strindberg åtog sig uppdraget att skriva en följetong åt ”Hvar 
8:e dag” och tog till en mängd utkast som han hade liggande. De flesta av dessa utkast var 
tänkta för pjäser, men kunde på detta sätt passas in i en prosaform. Den stilistiska metoden 
pekar följdriktigt framåt mot kammarspelen.

25. ZILLIACUS, EMIL. Lagman Rahmes spöken. En spökhistoria i dialog. 
Övertryck ur Finsk tidskrift, T. CVI. Helsingfors, 1929. s. (1),180-97. Klam-
merhäftad. Fint skick. Dedikation till Axel Gauffin. *500
Utspelar sig på Gudmundö herrgård i södra Finland 1919. Axel Gauffin (1877-1964) var 
konsthistoriker och verksam vid Nationalmuseum samt dess chef 1926-42.
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