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N
D
Hej!

yhetsbrevsprenumeranterna önskas en god fortsättning på det nya året
med det
nya decenniets
första nyhetsbrev,
nummer 329
i ordningen.
Det
etta
nyhetsbrev
innehåller
25 nykatalogiserade
böcker
och småskrifter
innehåller ett nykatalogiserat urval om 25 fackböcker i fina exemplar, alltfrån antikvariatets avdelning moderniteter. Denna gång är temat konst och
ifrån Johan Axel Almquists företagsmonografi Graningeverken till Sigurd Wallins
konsthantverk från perioden 1885–1965 med start i opponenternas utställNordiska museets möbler från svenska herremanshem. De och en rad andra arbeten är myckningskatalog Vid Seinens strand. Yngst är ett vernissagekort från Moderna museet.
et välbundna. Här finns också några av Hilding Pleijels kyrkohistoriska arbeten i hans
Flera
kataloger
dokumenterar
konstmed
och hans
konsthantverk
som
visades
olika stora
egna
exemplar,
liksom
ett samlingsband
fars arbeten,
delvis
med på
dedikation
svenska
internationella utställningar, som Stockholm, 1909, Malmö 1914, Götetill sonenoch
Hilding.
borg 1923, Paris 1925, Chicago 1933 och Paris igen 1937.
Ett
antal små
rörande
Göteborgskoloristerna
finns också
Vill
återigen
passautställningskataloger
på att påminna om årets
antikvariatsmässa
i Konstakademiens
ilokaler
urvalet.
den 7-8 mars. Hjärtligt välkomna dit!
Med
vänliga hälsningar!
hälsningar!
Med vänliga

mats rehnström

1.

1. ALMQUIST, J. A. Graningeverken, historisk skildring. Sthlm, 1909.
Front,241 s. & plr.Titelsidan tryckt i rött och svart. Synnerligen praktfullt och
välbevarat rikligt guldornerat grönt marokängbd med vertikalt guldlinjerad
rygg, förgyllda G:n i spegelmonogram utspridda på pärmarna, vilka är uppdelade i snedställda fält och inramade av förgyllda ramverk samt har kantförgyllning, inre denteller och helt guldsnitt (P. A. Norstedt & söners bokbinderi,
1945). Medbundet främre omslag. I invändigt flanellfodrad klotbox med guldpräglad ram på locket. Guldpräglad tillägnan mitt på främre pärmens utsida:
”S. A. Webjörn från Graningeverkens aktiebolag 1945”. 
*3000
Sandqvist Litteratur om svenska industriföretag 762. Bruket har i tur och ordning tillhört släkterna Sparre, Fleming, Clason, Gavelius och Versteegh. En föredömligt utförd
bruksmonografi. Med löst bilagd bokbandsbeställningssedel, daterad den 22 februari 1945
och lapp med uppgifter om bandet, daterad den 19 mars 1945. Banddekoren och däri
ingående monogram komponerade av Akke Kumlien, förgyllningen utförd av Edvard
Svensson och volymen bunden av Carl Eriksson. En storstilad hedersgåva till Sven Albert
Webjörn (1888-1963) som var verksam i vattenkraftsindustrin.

2. ALMQUIST, J. A. Riksdagen i Gefle 1792. A.a. Uppsala, 1895. (2),208
s. Fint ljusbrunt hfrbd med guldornerad rygg, röd titeletikett, marmorerade
pärmpapper, pergamenthörn, marmorerade snitt och medbundet omslag.
Liten tuschfläck på det bakre omslaget och stötskada med lätt avtryck bakåt
från slutet t.o.m. s. 201. Ryggen litet flammig och med ytliga skrapmärken.
Claes Annerstedts namnteckning på försättsbladet och dedikation till den
samme på det främre omslagets insida. 
*1800
Detta är ett av exemplaren tryckt på tjockare papper i en upplaga av 20 exemplar.

3. ATTERBOM, P. D. A. Bref till sin fästmö 1823-1826 utgifna af Hedvig AtterbomSvenson. Sthlm, 1911. (10),338 s. & 2 plr. Fint
rött halvsaffianbd med upphöjda bind, rikt
guldornerad rygg, titeletiketter av grönt skinn,
marmorerade pärmpapper, marmorerade snitt
och medbundet omslag (Hedberg). Ryggen lite
flammig och med minimala nötningar, främst
längs falsarna. Det främre omslaget och de två
följande bladen med svag fuktrand i nedre hörnet. Ur Beatelundsbiblioteket. 
*500
Fästmön var Ebba af Ekenstam och de gifte sig 1826.

4. [Bellman] FLODMARK, J. Bellmansfigurerna. Ett bidrag till deras historik. Aftryck
ur Nya dagl. allehanda, februari 1895, i 50 numrerade ex. Sthlm, 1895. 45,(2) s. Häftad, i marmorerat omslag. Dedikation till kamrer W. Berg
på främre omslagets insida. Fint ex. 
*650
Detta är exemplar nummer 25. Bakgrundshistorik rörande Jean Fredman och Ulla Winblad
respektive ”de mindre figurerna”, bland vilka kan nämnas Colling, Hoffbro och Israelsson.

5. BERG, P. G. Svenska ordnar, sällskaper och föreningar, m.m. Sthlm,
1873. XII,710 s. Blått oklbd med guldornerad och blindpressad dekor. Stänkta
snitt. Ryggen lite mörknad och nött. Delvis lite lös i häftningen och med
sprickor i innerfalsarna. Inlagan som vanligt lite bruntonad. Med Ian Wiséhns
namnteckning på försättsbladet. 
*2800
Med ett avslutande omfattande register. Fortfarande ett mycket användbart
referensverk!
6. [Berzelius] SÖDERBAUM,
H. G. Jac. Berzelius levnads
t e c k n i n g . Utg iven av svenska
Vetenskapsakademien. I-III. Uppsala,
1929-31. IX,(1 blank),547,(1 blank),117,(15) s. & plr + VIII,540,1-14 s. &
plr + XII,567,(1 blank),1-47 s. & plr.
Tre eleganta om än lätt nötta bruna
6.
halvmarokängbd med upphöjda bind,
guld- och blindornerade ryggar, marmorerade pärmpapper med gulddekorlinjer, övre guldsnitt, övriga snitt
endast putsade (Hedberg). Stilig svit
med Gustaf Bernströms guldpräglade
pärmexlibris. 
*3500
Den stora standardbiografin över Berzelius.

3 & 13.

7. [Cecilia Vasa] KREÜGER, J. K. Cecilia Vasa.
Särtryck i 30 ex. ur h. 5 o. 6 af årg. 1896 af Nordisk
revy för litteratur och konst, politik och sociala ämnen, utgifven af Erik Thyselius. Sthlm, 1896.
(2),35 s. Elegant marmorerat pappbd med titeleti
kett av mörkbrunt skinn på främre pärm (Hedberg,
osignerat, 1924). Inlagan bruntonad. 
*600
Johan Kristian Kreüger (1810-1902) var en svensk jurist.
Bortsett från ett fåtal juridiska fackskrifter, författade han
denna och, 1898, ”Johan III och den katolska reaktionen” –
även den publicerad i ”Nordisk revy”.

8. [CeciliaVasa] ÖDBERG, F. Om prinsessan Cecilia
Wasa, markgrefvinna af Baden–Rodemachern.
Mariestad, 1896. 231 s. Fint marmorerat pappbd
med titeletikett av mörkbrunt skinn och medbundet
omslag (Hedberg, 1925). Stänkta snitt. Liten lagning
i det främre omslagets nederkant, bläckfläck och
lagning på det bakre. 
*1000
Cecilia Vasa (1540-1627) var upphovskvinna till det så kallade
”Vadstenabullret” 1559. Hon ska ha delat säng med en viss
Johan av Ostfriesland under hennes syster Katarinas bröllopsfest med Johans bror. Cecilias sängkammaräventyr
uppskattades inte av hennes bror, hertig Erik. Nästföljande
natt greps Johan när han var på väg att åla sig in genom
Cecilias fönster. Han fängslades i nio månader på hertig
Eriks order. Cecilia gifte sig fem år senare med markgreve
Kristoffer II av Baden-Rodemachern. De besökte bland
annat Elisabeth I av England under sina resor i Europa.

9.

9. DAHLBERG, E. Dagbok (1625–1699). För
första gången fullständigt efter de i Upsala och
Stockholm bevarade originalmanuskripten
utgifven med inledning af Herman Lundström.
Uppsala, 1912. Porträtt,XXIV,(4),286,(2),XXVII,(4)
s. & plr. Stiligt om än lätt nött rött halvmarokäng
bd med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg,
marmorerade pärmpapper, övre guldsnitt, övriga snitt endast putsade (Hedberg). Medbundet
omslag. Minimal spricka allra överst i bakre
ytterfals. Med Ivar C. Strömmans exlibris. *1500
10. FRIES, ELLEN. Bidrag till kännedomen
om Sveriges och Nederländernas diplomatiska förbindelser under Karl X Gustafs regering. A.a. Uppsala, 1883. (4),104 s. Trevligt klistermarmorerat pappbd med titeletikett av vinrött

7 & 8.

skinn och rödstänkta snitt. Ryggen litet nött längs falsarna. Enstaka lager- och
småfläckar. För- och understrykningar med blyerts. G. A. Broomé [?] på titelbladet och Birger Fahlborgs namnteckning på främre pärmens insida.  *1500
Den första svenska doktorsavhandlingen av en kvinna.

11. Fritt ord 250 år. Tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland
- ett levande arv från 1766.Vällingby, 2016. 725 s. Opappbd med skyddsom
slag. 
*600
I redaktionskommittén ingick Bertil Wennberg, Kristina Örtenhed, Johan Hirschfelft och
Hans-Gunnar Axberger. Förord av riksdagens talman Urban Ahlin. Innehåller bidragen
”Från uppfostrade undersåtar till upplysta medborgare” av Jonas Nordin, ”Peter Forsskål skrivfriheten och offentlighetsprincipen” av Ere Nokkala, ”Anders Nordencrantz” av Lars
Magnusson, ”Anders Chydenius” av Gustav Björkstrand, ”Tryckfriheten i riksdagen 176062 och 1765-66” av Marie-Christine Skuncke, ”Publicitetsstriden vid riksdagen år 1800”
av Cecilia Rosengren, ”TF 1766 i sin historiska och rättsliga kontext” av Rolf Nygren,
”Offentlighet och tryckfrihet före 1809 och efter” av Henrik Knif, ”Den svenska tryckfrihetens rättsliga utveckling” av Hans-Gunnar Axberger, ”Tryckfrihetsidéernas möte med
verkligheten i Finland” av Päivi Korpisaari, ”Yttrandefrihetsgrundlagen - TF:s principer
förda vidare” av Bertil Wennberg, ”Offentlighetsprincipen i Europa” av Helena Jäderblom,
”Några historiska tryckfrihetsprocesser” av Carina Burman, ”Förra seklet och detta” av
Agneta Pleijel, ”Så fostras idealmedborgaren” av Kai Ekholm, ”Öppenhet och meddelarfrihet” av Nils Funcke, ”Ansvarige
utgivaren” av Pär-Arne Jigenius, ”Tre
steg framåt, två steg bakåt - tryckfriheten och ’framsteget’ under 250 år”
av Ola Larsmo, ”Grundlagsskyddet för
yttrandefriheten” av Martin Scheinin,
”Konstitutionellt yttrandefrihetsskydd
i Sver ige” av Johan Hirschfeldt,
”Yttrandefrihetens betydelse för ett
fritt folk” av Björn von Sydow och
”Yttrandefrihetens utmaningar” av
Tarja Halonen.
12.

12. Gamla svenska städer.
Gator och gränder – hus och
gårdar. Samlingsverk i bilder
jämte förklarande text utgifvet
af Svenska teknologföreningens
afdelning för husbyggnadskonst.
I-III. Sthlm, 1908-30. Mycket
oregelbunden paginer ing &
ett stort antal plr. Tre fina blå
halvmarokängbd med upphöjda bind, guldornerade ryggar,
marmorerade pärmpapper, övre

guldsnitt, övriga snitt endast putsade (Hedberg, 1932). Samtliga häftesomslag
medbundna. Några smärre repor på ryggarna. Recensioner klippta ur ”Nytt
dagligt allehanda” inklistrade på insidan till fjärde och femte häftenas bakre
omslag. Med Emil H. Küsels grav. exlibris. Ståtlig svit! 
*3000
Utgavs i sammanlagt 10 häften. Volym I: Text och register till hela verket, II: Planscher,
Götaland och III: Planscher, Svealand och Norrland. Redaktionen bestod av Arvid
Bæckström, Sigurd Curman, Axel Nilsson, Kasper Salin, Sigurd Wallin, Carl Westman och
Ragnar Östberg samt med bidrag av en rad andra författare. En fantastisk dokumentation i
äldre bilder, ritningar och fotografier av äldre svenska stadsmiljöer från Ystad till Haparanda.

13. HELVIG, AMALIA von. Bref till Atterbom utgifna af Hedvig AtterbomSvenson. Sthlm, 1915. Porträtt,(8),225 s. & plr. Fint rött halvsaffianbd med
upphöjda bind, rikt guldornerad rygg, titeletiketter av grönt skinn, marmorerade
pärmpapper, marmorerade snitt och medbundet omslag (Hedberg). Minimala
nötningar, främst längs ytterfalsarna. Minimal skada allra nederst på ryggen.
Recensionsstämpel på det främre omslaget. Inköpsanteckning med blyerts på
försättsbladet där det framgår att boken köptes in på Beatelundsauktionen. *750
Under våren 1816 avlade Helvig ett flera månader långt besök i Uppsala hos Malla
Silfverstolpe. I hennes salong mötte Helvig bland andra Atterbom och Geijer. När hon
lämnade Sverige för att bosätta sig i Berlin vidtog en livlig brevväxling mellan henne och
de bägge författarna. Helvig kom också att översätta deras dikter till tyska.

14. LIVIJN, C. Bref från fälttågen i Tyskland
och Norge 1813 och 1814. Utgifna med en
inledning af Johan Mortensen. Sthlm, 1909.
270,(1) s. Prydligt aningen nött lackat brunt
hfrbd med upphöjda bind, rikt guldornerad
rygg och dubbla mörkbruna titeletiketter samt
marmorerade snitt (Hedberg). Ryggen aningen
blekt och flammig samt med ytliga småsprickor.
Ytterfalsar och pärmhörn med några nötning
ar samt pärmarna med ett antal smårepor. Med
Arvid och Rosa Hernmarcks guldtryckta pärm
exlibris. 
*900
I början av maj 1813 avreste Skaraborgs regemente och
därmed Livijn till krigsskådeplatsen i Tyskland. Livijn
deltog i fälttågen i Tyskland och Norge under ett och
ett halvt år. Hans brev från den tiden innehåller både
realistiska skildringar från slagfälten vid Dennewitz och
Leipzig, men även mera idylliska beskrivningar från
teaterföreställningar och biblioteksbesök. Upplevelserna
av kriget ändrade Livijns livssyn radikalt. Till Lorenzo
Hammarsköld skrev han: ”Du har kallat kriget en poesie.
Däruti har du orätt. Kriget med sina förändringar, sina
mödor, sitt nattvak, hunger, törst försänka människan
helt och hållet till de djuriska behoven”.

14.

15. [Nordenflycht] KRUSE, J. Hedvig Charlotta Nordenflycht. Ett
skaldinne-porträtt från Sveriges rococo-tid. Lund, 1895. Porträtt,VIII,415 s. &
plr. Lätt nött hklbd med sparsamt guldornerad rygg och titeltryck i guld.
Främre omslaget medbundet. Med dedikation till Leonard Bygdén och Sven
Lindéns namnteckning samt exlibris. 
*750
Bland bilagorna återfinns bokauktionskatalogen efter Nordenflycht i avskrift. Detta är den
första större biografin över Nordenflycht. Leonard Bygdén (1844-1929) var bibliotekarie, bibliograf och personhistoriker, mest känd för ”Svenskt anonym- och pseudonymlexikon” och ”Härnösands stifts herdaminne”.

16 & 2.

16. ODHNER, C. T. Sveriges politiska historia under konung Gustaf III:s regering. I-III:1. Sthlm, 1885-1905. VIII,(4),607,(1
blank,2) + (6),550,(1) s. & 1 liten medhäftad
rättelselapp + (6),272 s. Tre ljusbruna hfrbd
med guldornerade ryggar, röda titeletiketter
och svarta nummeretiketter, marmorerade
pärmpapper, pergamenthörn och marmorerade snitt (Ömansson, Uppsala). Tredje delens
främre omslag medbundet. Gustaf Schrams
respektive Karl Gustaf Westmans namnteckningar, den senare daterad 1902, Gustaf
Schrams exlibris på insidan främre pärmen
i andra delen, tillskrift till K. G. Westman på
tredje delens främre omslag. Med Jan von
Gerbers (Böösmöllan) exlibris. 
*750
Allt som utkom av verket som slutar med året 1788
i tredje delens första häfte, vilket utkom postumt.
Fortfarande en oundgänglig översikt rörande den
gustavianska tiden. Gustaf Schram (1831-1901) var
lärare och grundade den så kallade Schramska skolan
i Uppsala samt tillhörde grundarna av Orphei drängar
1853. Karl Gustaf Westman (1876-1944) var professor
i rättshistoria vid Uppsala universitet och politiker i Bondeförbundet samt ecklesiastikminister 1914-17, utrikesminister 1936 och justitieminister från 1936-43. Tillskriften är från
någon släkting till Odhner med signaturen ”T. O-r”.

17. PLEIJEL, H. Om Nya testamentet på fornsvenska. Sthlm, 1899. (3),23
s. + PLEIJEL, H. En bild af svenska bibelspråkets utveckling. Samling af
numera föråldrade eller annars egendomliga ord och uttryck i de kända delarna af Nya testamentet på fornsvenska jämte angifvande af parallel-ställena i de
nysvenska normalupplagorna och af den hufvudorden motsvarande grundtexten. Sthlm, 1899. (2),80 s. + PLEIJEL, H. Huru böra orden metánoia och
metanoeîn bäst återgifvas i svensk bibelöfversättning? Inledningsföredrag
vid stiftskonventet i Vexiö den 15 augusti 1905. Lund, 1905. 22,(2 blanka) s.
+ PLEIJEL, H. Om kärleken. Särskildt med afseende på dess betydelse för
kristlig fostran. Oration vid prästmötet i Växjö den 16 juni 1915. Växjö, 1916.
24 s. Fint marmorerat pappbd med tryckta titeletiketter på rygg respektive

.

17.

främre pärm, stänkta snitt och samtliga omslag medbundna. Hilding Pleijels
exlibris, dedikation till honom från fadern författaren på de främre omslagen
till de två sista verken. 
*750
Henning Pleijel (1850-1922) var kontraktsprost och kyrkoherde i Lenhovda och Ekeberga
och far till teologen och kyrkohistorikern Hilding Pleijel.

18. PLEIJEL, H. (utg.). Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund.
1-10. Lund, 1942-53. 7,(1) + 7,(1) + 7,(1) + 7,(1) + 15,(1) +15,(1) + 9,(1) +
31,(1) + 17,(1) + 7,(1) + 15,(1) + 18,(1 blank,1) + 26,(1 blank,1) s. Brunt hfrbd
med upphöjda bind, guldornerad rygg, marmorerade pärmpapper och stänkta
snitt (E. Hansson, Lund). Lätta skrapmärken på ryggen. Hilding Pleijels eget
exemplar, med hans exlibris. 
*1000
Består av: 1: PLEIJEL, HILDING. Kyrklig folklivsforskning. Frågelista 1. Första-fjärde
tryckningen, 1942-48. 2: PLEIJEL, HILDING. Kyrklig folksed. Notiser från 1800-talets
Småland. 1943. 3: GIEROW, KRISTER. Lunds domkapitels arkiv. Summarisk förteckning.
1943. 4: PLEIJEL, HILDING. Bouppteckningarnas bokbestånd. Historiskt-principiella
synpunkter. 1944. 5: OLSSON, BROR. Äldre andaktslitteratur. Bibliografisk hjälpreda.
1944. 6: OLSSON, BROR. Svenskt lärt namnskick. Hjälpreda vid släktforskning. 1946.
7: PLEIJEL, HILDING. Folkrörelserna och forskningen. Några principiella synpunkter.
1950. 8: GUSTAFSSON, BERNDT. Gravöppningsringningen i Sverige. En kyrkohistorisk-socialgeografisk studie. 1950. 9: OLSSON, BROR. Latinska yrkesnamn i äldre svenska urkunder. Hjälpreda vid arkivforskning. 1950. 10: STRÖMBERG, BENGT. Liturgiska
termer i äldre svenska urkunder. Hjälpreda vid arkivforskning. 1953. Kyrkohistoriska arkivet i Lund (numera Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv, LUKA) grundades av Hilding
Pleijel 1942.

19. PLEIJEL, H. Från fädernas fromhetsliv.
Gestalter och strömningar. Lund, 1939. 196 s.
& plr. Aningen nött brunt halvmarokängbd
med upphöjda bind, marmorerade pärmpapper, stänkta snitt och medbundet omslag (A.
O. Andersson, Lund). Lätt blekt rygg. Hilding
Pleijels eget exemplar, med hans exlibris.  *900

18-21.

Utgiven av Svenska kyrkans diakonistyrelses förlag i
Stockholm. Innehåller artiklarna: ”Släkten Phase från
Örebro. En namnstudie”, ”Johann Arndt och svenskt
fromhetsliv”, ”Stenbocks kurir. En karolinsk mångfres
tare”, ”En pietist finner sig själv. Spridda drag ur Herman
Schröders självbiografi”, ”Brödraförsamlingens svenska
samfundsplaner. Ett blad ur upplysningens kyrkoliv”,
”’En her r nhutar präst i sin prydning’. Zachar ias
Björkners i Öved”, ”’Läsarna’. Ett kapitel ur de religiösa
folkrörelsernas historia”, ”Enskifte och fromhetsliv. Ett
problem och ett program” och ”Gamla skånska herda
brev. Från Andreas Rydelius till Gottfrid Billing”.

20. PLEIJEL, H. Herrnhutismen i Sydsverige.
A.a. Lund, 1925. XXVII,(1 blank),302,(1) s. &
plr. Brunt hfrbd med upphöjda bind, sparsamt
guldornerad rygg, marmorerade pärmpapper och medbundet omslag. Ryggen blekt och
aningen nött. Hilding Pleijels eget exemplar,
med hans exlibris. 
*900
Bokhandelsupplagan av Pleijels doktorsavhandling från samma år. Behandlar ämnet från
Zinzendorfs Skånebesök 1735 till ”Stagnation och upplösning (1807-1839)”.

21. PLEIJEL, H. Husandakt, husaga, husförhör och andra folklivsstudier.
Sthlm, 1965. 181,(2) s. Brunt hfrbd med upphöjda bind, titeletikett av svart
skinn, marmorerade pärmpapper, brandgult övre snitt och medbundet omslag
(E. Hansson, Lund). Hilding Pleijels eget exemplar, med hans exlibris.  *900
Utgiven av Diakonistyrelsens bokförlag i Stockholm. Innehåller artiklarna: ”Husfolket –
dess samhällshistoriska innebörd”, ”Husandakten i svenskt kyrkoliv”, ”Tomtebissen och
husagan”, ”Husförhör och läsmöten”, ”Våra äldsta folkböcker”, ”Psalmen på folkets läppar”, ”Ge mässe - en katolsk relikt i svenskt folkliv”.

22. ROOSVAL, J. Gotländsk vitriarius. De medeltida gotländska glasmål
ningarnas bestånd och historia. Sthlm, 1950. XII,224 s. & plr.Titeln tryckt i rött
och svart. Stiligt blått halvmarokängbd med två upphöjda bind, guldornerad
rygg, övre guldsnitt och medbundet omslag (Bonniers bokbinderi). Med
Hans Eklunds initialer med rödpenna på försättsbladet. 
*900

.

Rikt illustrerad. Indelad i fem huvudgrupper efter
motiv. I: Kristi barndomshistoria II: Kristi offentliga liv.
III: Kristi lidande och uppståndelse. IV: Kristi anlete. V:
Maria, änglar och helgon i representationsbilder. Med
åtskilliga register, bland annat över identifierade konstnärer. ”Svenskt biografiskt lexikon” skriver om Roosval:
”medan hans sista bok om öns medeltida konstskatter
ägnades åt glasmålningarna (Gotländsk vitriarius, 1950).
Dem hade han låtit plocka ned under kriget, för att de
skulle vara skyddade vid eventuella bombangrepp, och
då kunnat studera på närmare håll. Även dem analyserade R med sin stilkritiska metod och förde till olika
mästare sådana som ’Den intellektuelle’”.

23. STAVENOW-HIDEMARK, ELISABET
& NYBERG, K. Från kläde till silkesflor.
Textilprover från 1700-talets svenska fabriker.
Lettland, 2015. 384 s. Oklotryggbd med dubbla
läsband. Nyskick. 
*675
Rikt illustrerad och vackert utformad bok med mängder av bildreproduktioner av textilprover från tre olika
textilsamlingar som förvaras på Riksarkivet respektive
Nordiska museet. Förutom katalogen över tygprover
beskrivs de ekonomiska och sociala sammanhangen
hos de svenska tygfabrikörerna. Med två bilagor, den
ena över tillverkningen av de viktigaste vävda tygerna
i de svenska manufakturerna 1744-1810, den andra med
omvandlingstal för mynt, mått och vikt. Med en avslutande lista över benämningar på olika tygsorter.

24.

24. TEGNÉR, E. Från farfarsfars och farfars
tid. Små ströftåg på historisk mark. Sthlm, 1900.
Porträtt,(8),348 s. Fint svart halvsaffianbd med
upphöjda bind, rikt guldornerad rygg, marmorerade pärmpapper och övre guldsnitt. Övre kapitälet
aningen nött. Enligt en blyertsanteckning nederst på bakre pärmens insida förvärvades denna
bok från förstearkivarien vid Kammarkollegiet
Anselm Afzelius dödsbo 1934. 
*500
Innehåll: I. ”Från brytningstiden kring sekelskiftet 1800”
(”Diplomat, poet och filosof ” [om Carl Gustaf von
Brinkman], ”Konungar i landsflykt i Sydsverige”, ”En
minnesstod, som ej blef af ”, ”En magisterpromotion
i Lund under krigstid” och ”I Dalby tingshus 1799”),
II. ”Jakob Cederström och revolutionen 1809”, III.
”Lundensiska interiörer” (”»Tidens tecken» och den stridande kyrkan”, ”Studentdemonstrationer på 1830-talet”,
”En folktribun och en frihetsskald från 1840” [om Hans
Jansson respektive C.V. A. Strandberg] och ”»Kuggis.» Ett
minnesblad”, IV. ”Östrabo 1826-1840” [om Esaias Tegnér].

22.

.
25.

25. WALLIN, S. Nordiska museets möbler från svenska herremanshem.
I-III. Sthlm, 1931-35. XXVII,(1 blank,1,1 blank),192 s. & plr + XLIII,(1 blank,1,1
blank),224 s. & plr + XXXVIII,(1,1 blank),188,(1,1 blank),XLIII-LXXXI s. & plr.
Tre bruna halvmarokängbd med upphöjda bind, guld- och blindornerade
ryggar, marmorerade pärmpapper, övre guldsnitt och medbundna omslag
(Hedberg, 1932-35). Smärre skrapmärken på första delens rygg, vars skinn
också är lite avvikande i nyansen. Med Gustaf Bernströms guldpräglade pärm
exlibris. 
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I: 1500- och 1600-talen. Vasatiden och karolinska tiden. Renässans och barock. II: 1700talet. Frihetstiden och Gustaf III:s tid. Senbarock, rokoko och gustaviansk stil. III: 1800-talet.
Gustav IV Adolfs–Karl XIV Johans tid. Sengustaviansk och Karl-Johans-stil.

