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öppet torsdagar 15.00–18.30
etta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade böcker och småskrifter
från antikvariatets avdelning moderniteter. Denna gång är temat konst och
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ningskatalog Vid Seinens strand. Yngst är ett vernissagekort från Moderna museet.
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en del verk ur världslitteraturen i svensk översättning. Bland de sistnämnda kan nämnas
svenska och internationella utställningar, som Stockholm, 1909, Malmö 1914, GöteTartuffe, Macbeth och Tusen och en natt. Ett annat inflytelserikt verk är Machiavellis
borg 1923, Paris 1925, Chicago 1933 och Paris igen 1937.
Fursten i den första svenska översättningen, vilken utgavs tillsammans med Fredrik den
Ett antal små utställningskataloger rörande Göteborgskoloristerna finns också
stores kommentarer. Ett intresse för äldre svensk folklitteratur framskymtar också i
imaterialet.
urvalet.

Med vänliga hälsningar!
Med vänliga hälsningar!
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1.

1. ACERBI, G. Travels through
Sweden, Finland, and Lapland, to
the North Cape, in the years 1798
and 1799. In two volumes. Illustrated
with seventeen elegant engravings.
I-II. London, T. Gillet, 1802. Stor
4:o. Grav. porträtt,XXIV,396 s. & 7
grav. plr & 1 utvikbar grav. karta +
VIII,134,137-380 s. & 8 grav. plr, varav
5 handkolorerade. Andra delen med
graverade musiknoter på s. 325-36.
Två samtida ngt nötta engelska polerade skinnbd med upphöjda bind,
guldornerade ryggar och svarta titelsamt röda deltiteletiketter i skinn.
Stänkta snitt. Del I sprucken i främre
ytterfals och med en mindre spricka
även i bakre ytterfals. Spridda lagerfläckar i marginalen på några av planscherna. Med T. Thornhills exlibris
samt Gunnar Brusewitz namnteckning och exlibris. Ur Henning
Mankells bibliotek. 
*13500
Bring Itineraria svecana 309. Schiötz Utlendingers reiser i Norge 3a*. Borgström Finlands
jaktlitteratur 1. I andra delen saknas som alltid det kancellerade bladet S4, s. 135-36. Första
upplagan, första tryckningen enligt Rolf Du Rietz artikel ”Acerbis ’Travels’” i ”Nordisk
tidskrift för bok- och biblioteksväsen” 1965. Översattes tidigt till tyska, holländska, franska
och italienska. Giuseppe Acerbi (1773-1846) var italiensk jurist och företog 1798-99 en
resa till Nordkap tillsammans med bland andra den svenska översten och konstnären A. F.
Skjöldebrand. Resan gick från Göteborg via bland annat Stockholm, Grisslehamn, Åland,
Åbo, Vasa, Uleåborg, Kemi, Torneå, Kengis, Kautokeino och vidare till Nordkap. Stort
utrymme ägnas samerna och deras kultur och levnadsförhållanden. Även jakten i Finland
skildras av Acerbi. I resebeskrivningen återfinns noter till två hallingar, ”Music of the
bear dance at Kengis” och ”The laplander’s cry at Kautokeino”. Gunnar Brusewitz har i
artikeln ”Riksmuseet genom tiderna” behandlat arbetet apropå Acerbis kritiska porträtt
av några av Vetenskapsakademiens medlemmar, i synnerhet von Carlson och Sparrman,
den sistnämnde uppges inte haft mer gemensamt med den berömde Cook än att de råkat
befinna sig ett tag på samma skepp.

2. BROOCMAN, C. F. Beskrifning öfwer the i Öster-götland befintelige städer, slott, sokne-kyrkor, soknar, säterier, öfwer-officers-boställen,
jernbruk och prestegårdar, med mera. Utgifwen och til trycket befordrad.
(I)-II. Norrköping, J. Edman, 1760. 8:o. (16),200 + 780 s. Samtida nött hfrbd
med upphöjda bind, sparsamt blinddekorerad rygg och titeletikett i glättad
papp. Blåstänkta snitt. Skinnet bortnött överst på ryggen och titeletiketten
hårt nött. Några enstaka småfläckar. Fin inlaga. Med de gamla initialerna ”O.
L.” på titelbladet. Ur Henning Mankells bibliotek. 
*3750

4.

Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 439, som dock menar att ”registret är ganska ofulkomligit och illa gjort”. Ranius Böcker om Östergötland 94. Rahmström Bidrag
till en bibliografi om vallonerna 53. Detta exemplar i den utökade varianten med tryckta
dedikationer riktade till Nils Palmstierna, G. A. Lagerfeldt och A. O. Rhyzelius samt med
verser av A. Hagelius och C. Brunckman. I ”Svenskt biografiskt lexikon” kallas arbetet
den ”första utförligare landskapsbeskrivningen i vår litteratur” tillsammans med Salvius
Upplandsbeskrivning.

3. BÄCKSTRÖM, P. O. Svenska folkböcker. Sagor, legender och äfventyr,
efter äldre upplagor och andra källor utgifne, jemte öfversigt af svensk folkläsning från äldre till närvarande tid. I-II. Sthlm, L. J. Hjerta, 1845-48. 8:o. VIII,360
+ (4),295,(1),1-176,273-74,(1) s. Titelbladen tryckta i rött och svart. Två enkla
nyare bruna hfrbd med guldlinjerade ryggar. Inlagan lite bruntonad och med
en del småfläckar liksom fuktfläckar i marginalerna. Den andra delen med
spridda småfläckar på s. 4-11. Ur Henning Mankells bibliotek. 
*1500
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 1309. Arbetet innehåller, vid sidan av de
intressanta textutgåvorna, även en fortfarande mycket användbar översikt av den äldre
svenska folklitteraturen med bland annat många bibliografiska uppgifter rörande svår
åtkomliga folkskrifter.

4. CONSETT, M. A tour through Sweden, Swedish-Lapland, Finland
and Denmark. In a series of letters, illustrated with engravings. Stockton, R.
Christopher, 1789. Stor 4:o. Front,(16),157 s. & 6 grav. plr & 1 träsnittsplansch.
Aningen nött renoverat hfrbd från 1900-talet med guldornerad rygg och rödbrun titeletikett i skinn. Några spridda småfläckar, t.ex. på s. 43-44.Titelbladet
lätt bruntonat och lagerfläckat. Pappersförlust i marginalen utanför plåtkant
på plansch 2. Med Gunnar Brusewitz exlibris. Ur Henning Mankells bibliotek. 
*5000

Bring Itineraria svecana 248. Varianten med tryckorten Stockton och tryckaren R.
Christopher utsatt på titelbladet. En andra upplaga trycktes 1815 och arbetet översattes
tidigt till tyska och holländska. Planscherna avbildar bland annat infarten till Uppsala,
midnattssolen i Torneå, renen, tjädern, snöripan och de två samiska kvinnorna Sighre och
Aniea, ”brought to England by sir Henry George Liddell bar.t.” På sin resa besökte Consett
bland annat Göteborg, Lidköping, Stockholm, Uppsala, Gävle och senare Lappland och
Torneå samt på återresan Umeå, Härnösand, Sala och Köpenhamn. Författaren tycks
ha antecknat ljudenligt vad han fått sig berättat och inte alltid mödat sig att jämföra
med tryckta källor vad gäller ortsnamn etc. Därför finner vi till exempel begrepp som
”Drodenholm” (Drottningholm), ”Sunval” (Sundsvall), ”rix dollars” (riksdalrar) i Consetts
text. Stort utrymme ägnas samerna och deras traditioner samt levnadsförhållanden.

5. En wald samling swenska folkwisor, folkdansar och folklekar. Sthlm, J.
B. Lundberg, 1853. 16:o. 122,(6),3-80 s. Litet sött grönt samtida halvsaffianbd
med sparsamt guldornerad rygg, rödstänkta snitt och guldpräglat titeltryck på
rygg och främre pärm. Ryggen ngt blekt. Ren inlaga med några obetydliga
småfläckar. Från Östanå. Ur Henning Mankells bibliotek. 
*1500
Folkdansar och folklekar upptar den andra pagineringsföljden. En ”Vald samling svenska
folkvisor” utkom året innan från samma tryckeri.

6.

6. [Grandville] DEFOE, D. Aventures de Robinson Crusoe. Traduction
nouvelle. Edition illustree par Grandville. Paris, H. Fournier et cie, 1840. 8:o.
Front,(4),610,(1) s. & 40 träsnittsplr. Med ett stort antal illustrationer i texten.
Ganska nött samtida hfrbd med upphöjda, infärgade bind och guldornerad
rygg. Stänkta snitt. Nyare för- och eftersättsblad. Smärre sprickor i falsarna. På några ställen obetydligt lagerfläckig och med enstaka småfläckar och
solkigheter. Svag gammal ägarstpl på smutstitelbladet. Ur Olof Lagercrantz
bibliotek och ur Henning Mankells bibliotek. 
*3000

Utkom första gången 1838. Grandville spelade en betydelsefull roll i Lagercrantz
föreställningsvärld. I ”Linjer” tar han honom som utgångspunkt för dikten ”Otydd gåta”.
Han refererar även till Grandvilles konst i sin Swedenborgbok, där han skriver: ”Ögat
äger förmåga att förvandla världen. Swedenborg ser i andevärlden rävar, örnar, får och
bockar men när han kommer närmare förvandlas djuren till människor. Djuren var bilder
som den inre synen skapar. Den store franske konstnären Grandville som med sådant
snille skildrade människor som djur skulle känna sig hemma här”. I Joyceboken heter det
om en särskild passus i ”Odysseus”: ”Nästan alla de personer vi stiftat bekantskap med i
romanen har här återvänt i djurkarikatyrer så att hela kapitlet kommit att te sig som en
väldig Grandvilleteckning”.

7. [Göta kanal] Karta öfver segelleden från Stockholm kanalvägen till
Götheborg jemte fyrtifyra utsigter. Ny upplaga. [=pärmtitel]. Sthlm, P. A.
Huldberg, (1857?). Tvärformat. 1 lång utvikbar litograferad kolorerad karta i
leporellovikning, med 44 litografiska vyer. + Beskrifning öfver segelleden
från Stockholm kanalvägen till Götheborg. Med graverad karta jemte fyratiofyra utsigter. Texten bearbetad af Wilhelm Malm. Sjette upplagan. Sthlm, J.
& A. Riis, 1857. Tvär 8:o. 27,(1) s. Aningen nött mörkgrönt oklotryggbd med
litografiskt tryck på de gröna pärmarna. Rött och vitt knytband. Prisuppgift
ändrad i bläck på bakre pärm. Kartan lätt bruntonad och med små revor i en
del av vecken. Sista baksidan bruntonad. Texten löst bifogad i blankt vitt samtida omslag. Lös i häftningen och itu mellan s. 16 och 17. Stor svag fuktrand i
texten. Med L. F. Torbjörn Koch-Ericsons stpl för säkerhets skull anbragt fyra
gånger. Ur Henning Mankells bibliotek. 
*1400
Aberstén Bibliographia Gothoburgensis 403. Skrivet om Göta kanal 292 för tidigare
upplaga av ”Beskrifning”. Beskrivningen utkom i minst åtta upplagor och översattes även
till tyska, engelska och franska. Den drygt två meter långa kartan är omgiven av mindre
vyer av sevärdheter längs farleden, till exempel Ekerö, Söderköping,Vreta kloster,Vadstena,
Läckö, Vänersborg, Trollhättan och Göteborg. Utsikterna är tecknade ”efter naturen”
av C. F. Ström. Ström (1816-1907) var litograf och etsare. Han förestod under några år
Generalstabens litografiska anstalt innan han 1846 grundade firman Samson & Ström som
han två år senare helt övertog och fortsatte driva under eget namn.

8. [Hauser] FREY, J. M. Kaspar Hauser’s hemlighetsfulla historia. Hans
uppfostran, förföljelse och mord. Bearbetad och sammandragen efter de bästa
och trovärdigaste källor. Öfversättning från tyskan. Sthlm, P. A. Norstedt &
söner, 1834. 12:o. (2),54 s. Tagen ur band. Gamla rödstänkta snitt. Delvis lite
snävt skuren i övre marginalen. Ur Henning Mankells bibliotek. 
*2250
Den första redogörelsen i bokform på svenska om Kaspar Hauser. Han mördades 1833.
Författarnamnet är enligt Linnström eventuellt en pseudonym.

9. HECKEL, J. F. En historisk och philologisk afhandling om kyssar, först
utgifwen på latin af den lärde J. F. Hekelio, sedan öfwersatt i tyska språket
af Gotthilff Wernern, och nu förswänskad af J. G. Västerås, J. L. Horrn, 1776.
8:o. 90,(14) s. + Samling af roliga berättelser, om större och mindre widskepligheter, spådomar, aningar, och flere inbillningens foster. I-II. Sthlm,
Kumblins änka, 1776. 8:o. 32 + 32 s. Samtida nött hfrbd med upphöjda bind,
guldornerad rygg och grön titeletikett i glättad papp. Titeletiketten med texten: ”Afhand. om kyssar”. Stänkta snitt. Ryggen hårt nött upp- och nedtill
samt med sprickor i ytterfalsarna. Inlagan med någon enstaka småfläck.
”Samling af roliga berättelser” saknar del III. Ur Gunnar Brusewitz bibliotek
och från Henning Mankell. 
*3750

9.

10.

Det första arbetet är en roande, lärd utläggning av belägg för olika typer av kyssar genom
historien. Sista bladet med bokreklam från Horrn. Del I av det andra arbetet har undertiteln ”Spådomar, aningar, och flere inbillningens foster”, del II, som även kallas ”Ny samling”, har undertiteln ”Falske propheter, hemlige tienste-andar, caffé-händelser, orimliga
läsnings-recepter, drömmars ursprung och beskaffenhet”. Del III, som saknas här, utkom
1777. Arbetet innehåller många intressanta notiser om amuletter, signerier, kometskräck,
onda omen, den falska judiska profeten Shabbatai Zevi, Nostradamus profetior m.m. Den
anonyme svenske författaren, som delvis stödjer sig på läsefrukter och delvis på sådant han
själv hört, avfärdar alltsammans som orimligheter och övertro. Gunnar Brusewitz hade i
det första arbetet noterat en passage om duvokyssar, och i det andra ett stycke om de onda
omen det kan innebära att möta ett djur inför en resa.

10. HERMELIN, S. G. Charta öfver Ångermanland, Medelpad och Jämtland
efter den af landshöfdingen friherre P. A. Örnsköld år 1771 utgifne charta med
tilläggningar af friherre S. G. Hermelin. 1797. 52 x 64 cm. Handkolorerad grav.
karta. Uppdelad och uppfodrad på vikt linneduk i vacker marmorerad papp
kassett från mitten av 1800-talet med guldtryckt text och utskuret grepp. Läckert
ex. från Östanå. Ur Henning Mankells bibliotek. 
*1750
Graverad av Gustaf Broling. Hermelins projekt att utarbeta ett geografisk-statistisk
beskrivning över Sverige påbörjades 1795 och två år senare färdigställde han första delen
av sitt kartverk, nämligen alla kartor över Norrland och en generalkarta över Sverige
med tillgränsande länder. Samuel Gustaf Hermelin (1744-1820) var bergmästare och
bergsråd. Han företog en forskningsresa till Norge 1768 och på 1780-talet en flerårig
resa i Europa och Nordamerika. Under sina resor hade Hermelin kommit underfund
med att man i Sverige i hög grad försummat att ta landets naturtillgångar i anspråk, och
efter hemkomsten planerade han att förverkliga en gammal tanke, utarbetandet av en
geografisk-statistisk beskrivning över riket. 1796 erhöll Hermelin tillstånd att begagna sig
av Lantmäterikontorets dittills som hemliga behandlade kartor och privilegium att ensam
under femton års tid få utge kartor över rikets landskap.

11. Historia om någre de mäst ryktbare sjöröfware, deras illgerningar
och straff. Hwartil är bifogadt en lefwernes-beskrifning öfwer twå qwinnor, som idkat samma handtering, wid namn Maria Read och Anna Bonny;
upfyld med de sällsamaste äfwentyr. Öfwersatt från engelskan. Sthlm, J. C.
Holmberg, 1792. Liten 8:o. 319,(1) s. Ngt nött samtida hfrbd med upphöjda
bind och beige titeletikett. Röda snitt. Ryggen med fläck. Främre pärmens
insida med spår av borttaget exlibris. Enstaka småfläckar. Fläckar på s. 73-80.
Ur Henning Mankells bibliotek. 
*9000
Första upplagan utkom på engelska 1724 under den förmodade pseudonymen ”capi
tain Charles Johnson”. Arbetet är en viktig källa till kunskapen om kända sjörövare som
exempelvis Edward Teach (”Black-beard”), Anne Bonney, Mary Reade och Stede Bonnet.
Verket har i själva verket betytt mycket för dessa piraters berömmelse och har influerat
många senare skildringar av pirater och sjörövare, till exempel Stevenson vid författandet
av ”Treasure Island”. Det har diskuterats om Johnson eventuellt var en pseudonym för
Daniel Defoe, ett antagande som dock är starkt ifrågasatt.

12. HYLTÉN-CAVALLIUS, G. O. & STEPHENS, G. Svenska folk-sagor
och äfventyr. Efter muntlig öfverlemning samlade och utgifna. Första delen.
Sthlm, L. J. Hjerta, 1844-(49). 8:o. (8),499 s. Titelbladet tryckt i rött och svart.
Bra grönt samtida halvsaffianbd med sparsamt guldornerad rygg, sprängda
snitt och guldpräglat titeltryck på rygg och främre pärm. Ryggen ngt blekt.
Inlagan ngt lagerfläckig, mer på t.ex. s. 163-73 och 270-77 samt mot slutet.
På s. 270-71 har läsbandet färgat av sig i inre marginalen. Från Östanå. Ur
Henning Mankells bibliotek. 
*3000
Allt som utkom. Med tryckt dedikation till bröderna Grimm. Hyltén-Cavallius var
huvudansvarig för texterna medan Stephens bidrog med kommentarer och hänvisningar.

13. KELLGREN, J. H. Samlade skrifter. I-III. Sthlm, J. P. Lindh, 1796. 8:o.
Grav. porträtt,(34),287 + (6),321 + (4),305,(2) s. Tre ngt nötta samtida hfrbd
med upphöjda bind och ljusbruna titeletiketter samt gröna nummerskyltar.
Stänkta snitt. Två av ryggarna naggade upptill och första volymens titeletikett
med en avlång liten svart fläck. Med urrivna försättsblad. Enstaka lager- och
småfläckar. Andra delen med en bläckanteckning på s. 5 och fläckar på s.
55. Gammal ägaranteckning, J. & E. Wennberg, på frampärmarnas insidor. Ur
Henning Mankells bibliotek. 
*1500
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 136, 143, 135 och 124. 1800-02 utkom en andra
upplaga och 1811 en tredje. Med en inledande biografi av Nils von Rosenstein. Gustaf
Regnér och Kellgrens systerson Christ. Lengblom var tillsammans utgivare av verket.
Porträttet är graverat av J. F. Martin efter Sergels medaljong.

14. (KLEEN, R.) Om dödsstraffets befogenhet och lämplighet. Sthlm, P.
A. Norstedt & söner, 1866. 8:o. 88 s. Bra grönt tunt samtida halvsaffianbd med
sparsamt guldornerad rygg, rödstänkta snitt och guldpräglat titeltryck på rygg
och främre pärm. Ryggen lätt blekt. Inlagan med enstaka mindre lagerfläckar.
Från Östanå. Ur Henning Mankells bibliotek. 
*1250

En andra översedd upplaga utkom 1868. Utgavs i polemik gentemot Knut Olivecrona.
”Svenskt biografiskt lexikon” skriver: ”Hans första tryckta skrift, det anonyma häftet
Om dödsstraffets befogenhet o lämplighet, är en motskrift mot Knut Olivecronas nyåret
66 utgivna arbete, vari i anslutning till fransk o tysk doktrin en kritik av dödsstraffet
utförts. K polemiserar kraftigt mot såväl Olivecrona som den framstående tyske rättslärde
Mittermaier, vars betydelsefulla arbete Die Todesstrafe utkommit 62. K åberopar bland
skälen för dödsstraffets lämplighet erfarenheter från Schweiz, där han ett årtionde tidigare
studerat. Olivecrona gick till motangrepp o hävdade att den anonyme författaren miss
uppfattat motiven för den schweiziska rätten samt handskats vårdslöst med det statistiska
materialet. När riksdagen 68 skulle ta ställning till frågan om dödsstraffet, utgav K en andra,
lätt överarbetad upplaga av sin skrift. Även denna föranledde ett inlägg av Olivecrona. Det
verkliga författarskapet till de båda skrifterna förblev länge okänt”.

15.

15. MACHIAVELLI, (N.) & (FREDRIK II).
Machiavels prins, med undersökningen
deraf. Öfversatt ifrån hufvudspråken. Sthlm, L.
L. Grefing, 1757. 8:o. (16),256 s. Med grav. titelvinjett. Häftad i samtida nött gråpappomslag
med fuktrand upptill. Bläckmarkering i marginalen på s. 105. Med några mindre fuktränder
i inlagan. Gammal namnteckning T. W. Cöster
på titelbladet och Jacobsson på försättsbladet.
Några bibliografiska anteckningar i blyerts.
Titelvinjetten i suddigt tryck. Ur Henning
Mankells bibliotek. 
*7500
Bertelli & Innocenti Bibliographia Machiavelliana
Secolo XVIII:75. Första svenska upplagan av Machiavellis
”Il principe” översatt av Carl Klingenberg. Med tryckt
dedikation till kronprins Gustav (III). Machiavellis
furstespegel och Fredrik den stores motskrift ”AntiMachiavel”löper parallellt.Originalet ”L’Antimachiavel”
skrev Fredrik under hösten och vintern 1739-40, när
han ännu var kronprins. Den 31 maj 1740 tillträdde
han tronen och ville då inte längre publicera sig i ett så känsligt ämne. Även Voltaire, som
fungerat som redaktör, försökte stoppa publiceringen, men boken utkom ändå i september 1740. Översättaren Carl Klingenberg var Hedvig Charlotta Nordenflychts kusin och
bästa vän och är den som introducerade upplysningsfilosoferna för henne och de andra
medlemmarna i Tankebyggarorden.

16. MOLIÈRE, (J. B. P.). Tartuffe, comedi af Molière, i fem acter, på vers.
Öfversatt af J. Remmer. Uppförd på Kongl. mindre theatern, 1820. Sthlm, O.
Grahn, 1821. 8:o. (4),99 s. Bra grönt halvsaffianbd från mitten av 1800-talet
med sparsamt guldornerad rygg, blåstänkta snitt och guldpräglat titeltryck på
rygg och främre pärm, som också har smärre skrapskador. Ryggen obetydligt
men ojämnt blekt. Fin inlaga med några enstaka lagerfläckar. Från Östanå. Ur
Henning Mankells bibliotek. 
*1000
Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 220. Johan Eric Remmer (1770-1843) var under
1800-talets inledande årtionden verksam som översättare av dramatik.

17. MÅNSSON, J. Johan Månsons
grundade underrättelse om faarwatnen
i Östersjön, med kosor, landkänningar,
sträckningar, kuster, inlop, hamnar, reddar,
bukter, wikar, fiärdar, sund &c. samt uddar,
öar, holmar, klippor, skiär, örar, stenar,
grund, bankar, ref och bränningar, med
hwad mera, som til läsarens nöije, och de
siöfarandes tiänst, nytta och säkerhet lända
kan. Tredie uplägningen, igenomsedd och
förbättrad af Magnus Otto Nordenberg.
Sthlm, A. Biörkman, 1725. 4:o. (8),85,(1) s.
Med en trevlig träsnittsvinjett på smuts
titelbladet föreställande en vindros och
med tryckt strålande text runtom. Samtida
ngt nött hfrbd med upphöjda bind.
Stänkta snitt. Några obetydliga småskador på pärmkanterna där träpärmen kikar
fram. Inlagan med bara några enstaka småfläckar, t.ex. på s. 47. Smutstitelbladet
lätt solkigt nedtill. Med C. P. Sundlings och Petter Kihlmarcks namnteckningar, den förstnämnda daterad den 13 februari 1737. Fint ex. ur L. F. Rääfs
bibliotek och har sedan tillhört Henning Mankell. 
*35000

17..

Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 226. Jfr Molér Gotländsk bibliografi 1076.
Tidigare upplagor utkom 1644 och 1677. Fjärde och femte upplagorna utkom 1743 respek
tive 1748. En tysk översättning trycktes i Wismar 1669 och en översättning gjordes även till
danska. På smutstitelbladet anges titeln kort och
gott till ”Sjöbok”, med tillägget ”å nyjo uplagd
med bokbindaren Bengt Höks bekostnad, och
finnes hos honom til kiöps”. Arbetet innehåller
segelanvisningar för Östersjön och i texten
beskrivs bland annat Sandhamn, Hangöudd,
Gotland, Gotska Sandön, Dagö, Runö med
flera öar och hamnar. Månssons ”Sjöbok”
var den första tryckta seglingsbeskrivningen
på svenska och ”Svenskt biografiskt lexikon”
skriver att ”boken blev berömd för sina många
tillförlitliga kurs- och distansuppgifter och blev
under hundra år det viktigaste hjälpmedlet
vid navigering i Östersjön”. Johan Månsson
(död 1659) var ålderstyrman och kapten vid
amiralitetet. Magnus Otto Nordenberg (170556) var född och verksam i Finland. Hans
bröder adlades Nordenskiöld. Han studerade
vid Uppsala universitet och gjorde en studieresa i Europa 1725-28. Efter en tids verksamhet
som uppfinnare och industriman blev han 1735
fortifikationsofficer.

17.

18.

18. [Norcross] (ROTHE, C. P.) Søerøverens eller den berygtede fribytter
og caper-capitain, John Norcross levnet
og trekker; tildeels beskrevet af ham selv i
hans fængsel i castellet for Kiøbenhavn, tildeels oplyst af de over ham holte forhører,
og andre originale brevskaber. Köpenhamn,
C. G. Glasings efterleverske ved N. Møller,
1756. 8:o. Grav. porträtt,333,(1) s. Med tre
grav. illustrationer i texten på s. 6, 19 och
215. Samtida ngt nött hfrbd med upphöjda
bind och ljusbrun titeletikett samt rödstänk
ta snitt. Fin inlaga. Främre pärmens insida
med Hjalmar Hartmanns guldpräglade
vapenexlibris. Ur Henning Mankells bibliotek. 
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Bibliotheca danica II:524. Första upplagan. Boken
översattes både till svenska och tyska. Porträttet
föreställer den åldrade piraten inramad av galler
och bojor samt med råttor som sällskap. John
Norcross var född på Irland och anslöt sig 1716
till Lars Gathenhielms kapare i Göteborg, vilka
arbetade under svenskt beskydd. Efter Gathenhielms död 1718 opererade han på egen
hand som sjörövare i Nordsjön och använde delvis Marstrand som bas. Han tillfångatogs
1727 och satt i danskt fängelse till sin död 1758. Hans cell var ett turistmål i Köpenhamn
och folk köade för att få se honom och hans dresserade mus.

19. PAIJKULL, C. W. En sommar på
Island. Reseskildring. Med 35 illu
strationer i träsnitt, 4 litografier i färgtryck och en graverad karta öfver
Island. Sthlm, A. Bonniers boktryckeri,
1866. 8:o. (6),335,(3) s. & 1 stor utvikbar färglitograferad karta & 9 plr, delvis i färg. Med illustrationer i texten.
Trevligt samtida brunrött oklbd med
guldornerad rygg och marmorerade
snitt. Blindpressade pärmbårder och
en guldpräglad vinjett med titeln och
en geisir på främre pärmen. Bandet
etikettsignerat av Elkans bokbinderi
i Stockholm. Ryggen ngt blekt och
obetydlugt nött. Inre falsar lite svaga.
Ren inlaga med endast några obetydliga småfläckar. Den utvikbara kartan
med några revor. Med Alfred Pipers
grav. exlibris. Från Söfdeborg. Ur
Henning Mankells bibliotek.  *900
Afzelius Svenska skrifter rörande Island s. 35.
Fiske Icelandic collection s. 453.

19.

19.

20. Sandsjömålet. Utdrag afVestra häradsrätts protokoll hållna vid ransakning
arna angående den vid Sandsjö jernvägsstation den 23:dje december 1864
timade sammanstötningen emellan tvenne jernbantåg. Säljes till förmån för
vid olyckstillfället skadade personer samt för de till följd af olyckan aflidnes
efterlemnade anhöriga. Sthlm, J. Beckman, 1865. 8:o. (4),132 s. Häftad i tryckt
omslag. Omslaget med några småfläckar och lite solkigt. Med Stockholms
högskolas juridiska biblioteks stpl och utgallringsstpl på titelbladet, s. 17 och
sista sidan. Ur Henning Mankells bibliotek. 
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Cappelin Anteckningar till en småländsk bibliografi s. 89. Det rättsliga efterspelet till olyc
kan vid Sandsjö station 1864, där ett extratåg körde in bakifrån i ett stillastående tåg. Detta
var den första större järnvägsolyckan i Sverige och väckte stor uppmärksamhet i samtiden.
Sandsjö station på södra stambanan bytte namn till Bodafors 1923.

21. SHAKESPEARE, (W.). Macbeth.
Tragedi af Shakspeare. Öfversatt af Eric
Gustaf Geijer. Uppsala, Stenhammar &
Palmblad, 1813. 8:o. (6),106 s. Häftad i tryckt
omslag. Det lätt solkiga omslaget med en
reva i falsen på främre omslag. Inlagan ngt
lagerfläckig. Med L. F. Rääfs exlibris vars
klister mycket lätt missfärgat främre omslag.
Rättelsebladet saknas som vanligt. Ur
Henning Mankells bibliotek. 
*4000
21.

Klemming Sveriges dramatiska litteratur s. 198.
I en notis i ”Swensk literatur-tidning” 1813 står
att läsa: ”Då till flera exemplar af Macbeth ingen
tryckfelsförteckning kommit att blifva bifogade,
och den som åtföljer andra är ofullständig, anhåller
författaren att i arbetet följande de betydligaste fel
rättas”. Detta är, som Geijer påpekar i sitt förord,
den första svenska översättningen av en hel pjäs av
Shakespeare.

22. Thalia. Theater-kalender för 1867.
Med bidrag af Aug. Blanche, Th. Hagberg,
Fr. Hedberg, Joh. Jolin, Ludv. Josephson
och C. L. Redigerad av Oscar Wijkander.
Första årgången. Med fyra lithografier och
två theaterplaner. Sthlm, I. Marcus, 1866. 8:o. Litograferad front,XXIV,139 s.
& 3 litograferade porträtt och 2 plr. + Thalia. Theater-kalender för 1868.
Med bidrag af Edvard, Th. Hagberg, Fr. Hedberg, Joh. Jolin och C. L. (Claës
Lundin.) Redigerad af Oscar Wijkander. Andra årgången. Med fyra lithografier. Sthlm, Bergström & Lindroth, 1867. 8:o. Litograferad front,(4),160 s. &
3 litograferade porträtt. Två fina gröna samtida halvsaffianbd med sparsamt
guldornerade ryggar, rödstänkta snitt och guldpräglat titeltryck på rygg och
främre pärm. Första bandet med lite ojämnt blekt rygg. Inlagan med några
obetydliga lager- och småfläckar. Första delen med en fläck på s. XVII. Från
Östanå. Ur Henning Mankells bibliotek. 
*1750

12.

14.

16.

22.

22.

5.

23.

Allt som utkom av just denna serie, men kalendrar med samma namn utkom även för
1849 och 1890. Ur innehållet: ”De Kongl. theatrarnes personal spelåret 1866-1867”, ”Södra
theaterns personal den 1 oktober 1866”, ”Nils Wilhelm Almlöf ”, ”Lappflickans klagan”
och ”Tankar om skådespelarkonsten”, ”Gudhem. Dramatisk dikt”, ”Om konsten att åhöra.
En liten föreläsning för unga skådespelare på scenen och i lifvet” och en berättelse om
Christina Nilssons debut i ”La traviata” på Théâtre-lyrique i Paris: ”En liten paysanne från
yttersta Norden, en halfvild flickunge.... Och den ville mäta sig med sjelfva Patti! Ah, det
var djerft! Månne hon icke genast skulle göra fiasco?” Frontespisen i andra årgången är ett
fint utfört porträtt av Nilsson.

23. TUNELD, E. Inledning til geographien, öfwer Sweriges rike. Tredje
uplagan, tilökt och förbättrad. Sthlm, P. J. Nyström, 1757. 8:o. (16),464,(80)
s. Samtida ngt nött stänkdekorerat hfrbd med upphöjda bind och sparsamt
blinddekorerad rygg. Stänkta snitt. Minimalt maskhål upptill på ryggen. Delvis
lätt lagerfläckig. Fuktfläck på s. 23. Bra och stort ex. med L. F. Rääfs exlibris
och ur Henning Mankells bibliotek. 
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Warmholtz Bibliotheca historica Sueo-Gothica 214: ”denna så oumbärliga, som väl författade, bok”. Första upplagan trycktes 1741, den åttonde och sista 1827-33 men förblev
oavslutad. En tysk översättning av den andra upplagan utkom 1749. På s. 389-444 beskrivs
Finland. Eric Tunelds geografi är den första i sitt slag och en av den svenska topografiska
litteraturens klassiker. Den innehåller mängder av nyttig information i både historiska,
naturalhistoriska och ekonomiska ämnen. När första upplagan utkom var dess lättöverskådliga landskapsbeskrivningar oftast de mest tillförlitliga och omfattande redogörelser
som fanns om respektive landsände. Tuneld utvidgade sin geografi i nya utgåvor av vilka
fem hann utkomma under författarens livstid. Dess betydelse understryks av Lindroth som
skriver att ”ännu in på 1800-talet var Tunelds geografi en del av det svenska nationalmedvetandet”.Tuneld (1709-88) hade studerat i Uppsala och var en tid anställd vid Riksarkivet,
men lyckades inte göra karriär vid ämbetsverken. 1751 drog han sig i stället tillbaka till
Eriksholm i Östergötland, där han inte utan framgång ägnade sig åt lantbruk.

24.

24. Tusen och en natt. Första fullständiga, med talrika illustrationer försedda,
swenska öfwersättningen af Gustaf Thomée. Öfversedd och med inledning
öfver dessa sagors tillkomst ökad af H. G. Lindgren. I-VI. Sthlm, C. M.Thimgren,
1854-55. 8:o. (2),158,(2) s. & 24 plr + (2),208,(1) s. & 17 plr + 218,(1) s. & 16 plr
+ 164 s. & 7 plr + 236,(1) s. & 9 plr + 273,(1 blank,1) s. & 10 plr. + Tusen och
en natt. Första fullständiga, med talrika illustrationer försedda, swenska öfwersättningen af Gustaf Thomée. Supplement-band, innehållande E. W. Lane’s
kommentarie, åtskilliga af Lane uteslutna sagor samt förord af H. G. Lindgren.
Sthlm, C. M.Thimgren, 1855. 8:o. 287 s. & 53 plr. + Tusen och en natt. Första
fullständiga, med talrika illustrationer försedda, swenska öfwersättningen af
Gustaf Thomée. Öfversedd och med inledning öfver dessa sagors tillkomst
ökad af H. G. Lindgren. Supplementband II. Innehållande utdrag ur E. W.
Lane’s kommentarie. Sthlm, C. M. Thimgren, 1857. 8:o. (2),52,(2) s. Sju gröna
samtida halvsaffianbd med sparsamt guldornerade ryggar, rödstänkta snitt och
guldpräglat titeltryck på rygg och främre pärm. Ryggarna blekta och med
några små fläckar. Delvis med sprickor i inre falsar i del II och i supplementbandet, bl.a. efter påhälsning av mask. I del I är häftningen lite svag i början.
Inlagorna ställvis ngt lagerfläckiga, särskilt i del III på s. 3-8 och 19-24. En reva
i övre marginalen på s. 31 i del I. Några solkfläckar, t.ex. i del II på s. 52 i nedre
hörnet och i del V i yttermarginalen på s. 37 samt på s. 50 i yttermarginalen
i andra supplementet. Alla planscher med prydliga samtida bläcktillskrifter.
Från Östanå. Ur Henning Mankells bibliotek. 
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Alla träsnittsplanscher på gult papper. Det sista opaginerade bladet i andra supplementet
är en ”Underrättelse för bokbindaren om planschernas inbindning” som förtecknar sammanlagt 128 planscher med uppgift om deras placering i verket. Avslutningsvis nämns att
”de återstående planscherna användas till frontespicer för hvarje del. När boken är bunden, bortskäres detta blad af bokbindaren”. Detta exemplar har sammanlagt 136 planscher,
Linnström anger att verket ska ha 171 planscher, vilket av allt att döma är en felaktig
uppgift.

25.

25. WHITELOCKE, B. Dag-bok öfver
dess ambassade til Sverige, åren 1653
och 1654. Öfversatt ifrån engelskan.
Uppsala, J. Edman, 1777. 8:o. (8),792 s.
Samtida lätt nött hfrbd med upphöjda bind, svartlinjerad ryggdekor och
beige titeletikett. Röd- och blåstänkta snitt. Lite stötta pärmhörn. En ställvis återkommande svag fuktrand i övre
marginalen. I övrigt ett fåtal fläckar. På
frampärmens insida två röda lackplumpar och klisterspår efter borttaget exlibris.
Spår av raderad biblioteksstpl nederst på
sista sidan. Bra ex. ur Henning Mankells
bibliotek. 
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Bring Itineraria svecana 56. Warmholtz
Bibliotheca historica Sueo-Gothica 8320, noten.
Setterwall Svensk historisk bibliografi 1803. Det
engelska originalet, ”A journal of the Swedish
ambassy, in the years M.DC.LIII. and M.DC.
LIV”, trycktes först 1772. Översatt till svenska av
Uno von Troil, som enligt Warmholtz, ”uti en
och annan anmärkning sökt rätta engelska författaren; men lemnat långt flere des misstag och
andre oriktigheter opåtalte”. Syftet med resan
till Sverige var att förhandla fram ett freds- och
vänskapsavtal med drottning Kristina och rikskanslern Axel Oxenstierna mellan England och
Sverige, vilket Whitelocke också lyckades med. Han förde en detaljerad dagbok över allt
han upplevde, inklusive sina samtal med Kristina, som förberedde sin abdikation och konvertering till katolicismen. Han lät även göra en enkel engelsk grammatik åt drottningen
och svarade på hennes många frågor om de politiska förhållandena i England, Skottland
och Irland. Kristina erhöll några ridhästar i gåva och Bulstrode Whitelocke fick 25 renar,
som han först tänkte skicka hem till Cornwall, med tillhörande renskötare. Fast samerna
vägrade resa till England. Renarna ställdes i en hage utanför Uppsala där 15 åts upp av
vargar och resten dog av sig själva. Innehåller även en längre skildring av ett uppehåll i
Göteborg och en intressant beskrivning av resan upp genom Västergötland, där Whitelocke
blir serverad kött från självdöda kor både i Kullings-Skövde och Norra Vånga. Senare i
boken återkommer han flera gånger till strapatserna under resan från Göteborg. Han for
sjövägen tillbaka från Stockholm till England.

