
AntikvAriskA böcker
Från en numera avliden samlare har jag fått in ett antal böcker inom vårt intresseom-
råde. Eftersom samtliga böcker redan finns i mitt privata bibliotek säljer jag dem här. 

Intresserade kan köpa böckerna genom att kontakta mig via mejl:
jan-pipa@outlook.com 

eller telefon 073 0862115 
Eftersom porto tillkommer på alla priser får ni då uppgift om vad priset blir inkl. porto.

Fakta:
Språk: Svenska
Utgivningsår: 1928
Format: 13*19 cm. Häftad 148 sidor

En lättsam och underhållande bok med en hel del anekdoter 
samt ett flertal trevliga teckningar.

Pris: 25 kr.

Fakta:
Språk: Danska
Utgivningsår: 1978
Format: 21*21 cm. Inbunden 128 sidor

Paul C. Olrik är ju en smått legendarisk skribent som utgi-
vare av tidningen Stop, Piprökarens ABC, Tobakskrukan med 
flera. Känd för att både vara rolig och ibland satirisk.

Pris: 75 kr.

Fakta:
Språk: Svenska (översatt från norska)
Utgivningsår: 1934
Format: 16*23 cm. Inbunden 124 sidor.

Richter Frich var huvudsakligen känd för sina äventyrsroma-
ner. 
En lättläst och trivsam bok med många trevliga teckningar.

Pris: 75 kr.



Fakta:
Språk: Svenska (översatt från engelska).
Utgivningsår: 2000
Format: 12,5*16 cm. Inbunden 64 sidor.

En rikt illustrerad liten bok.

Pris: 25 kr.

Fakta:
Språk: Svenska
Utgivningsår: 1990
Format: 14,5*21,5. Inbunden 91 sidor.

En mycket vackert inbunden bok. Även denna bok är rikligt 
illustrerad.
Förordet är skrivet av skådespelaren Ingvar Kjellson.

Pris: 50 kr.

Fakta:
Språk: Tyska
Utgivningsår: 1977
Format: 11,5*18 cm. Häftad 205 sidor.

Som titeln säger är det ett lexikon där man kan slå upp ter-
mer och dyligt man inte känner till. 

Pris: 25 kr.



Fakta:
Språk: Danska
Utgivningår: 1987
Format: 12,5*17,5 cm. Häftad 142 sidor.

En riktig klassiker! Den bästa bok som någonsin skrivits 
om tobak. Här får man lära sig allt om tobak från råtobak, 
tobaksframställning, skärningar etc. Hälften av boken upptas 
sedan av tobaksrecensioner. Visserligen har många märken 
försvunnit och andra tillkommit, men här finns ändå mycket 
att lära.

Pris: 50 kr.

Fakta:
Språk: Svenska
Utgivningsår: 1956
Format: 14*19 cm. Inbunden 48 sidor.

En lättäst och kortfattad handledning i det som alla pipröka-
re behöver känna till. Ett fåtal illustrationer.

Pris: 25 kr.

Fakta:
Språk: Franska
Utgivningsår: 1967
Format: 12*20,5 cm. Inbunden 188 sidor.

En del illustrationer men bildkvaliteten är bristfällig. 

Pris: 25 kr.



Fakta:
Språk: Tyska
Utgivningsår: 1982
Format: 11,5*18 cm. Häftad 287 sidor.

En ganska finstilt och innehållsrik bok. En hel del illustra-
tioner.

Pris: 25 kr.

Fakta:
Språk: Svenska
Utgivningsår: 1952
Format: 13*20 cm. Häftad 72 sidor.

Då den här boken kom ut rökte mer är 75% av den vuxna, 
manliga befolkningen här i landet och de första larmrappor-
terna om rökningens skadlighet kom inte förrän drygt 10 år 
senare. 
En populärvetenskaplig bok med en del trevliga teckningar. 
Det här exemplaret är oläst eftersom det inte är uppsprättat.

Pris: 10 kr.

Fakta:
Språk: Svenska
Utgivningsår: 1965
Format: 19*21,5 cm. Inbunden 365 sidor.

Beskriver utvecklingen från Tobaksmonopol till fri marknad. 
En lång rad författare har skrivit olika artiklar såsom Ulf af 
Trolle, Per Anders Fogelström, Bo Lagercrantz med flera. En 
hel del bilder bland annat på gamla tobaksförpackningar.

Pris: 50 kr.



Fakta:
Språk: Danska
Utgivningsår: 1987
Format: 21*21,5. Inbunden 58 sidor.

Bjørn Thurmanns klassiska bok om hur man som amatör och 
med enkla verktyg gör sin egen pipa. Mycket pedagogisk och 
rikligt illustrerad.

Pris: 75 kr.

Fakta:
Språk: Engelska
Utgivningsår: 1999
Format: 24*29 cm. Inbunden 144 sidor.

Den här boken innehåller ett helt fantastiskt bildmaterial av 
mycket hög kvalitet.

Pris: 100 kr.

Fakta:
Språk: Svenska
Utgivningår: 1964
Format: 10,5*18,5 cm. Häftad 48 sidor.

En trevligt skriven liten bok.

Pris: 10 kr.



Fakta:
Språk: Svenska (översatt från engelska)
Utgivningsår: 1969
Format: 13*20 cm. Häftad 110 sidor.

En bok med de sedvanliga råden till piprökare. Har ett antal 
illustrationer av medelmåttig kvalitet.

Pris: 25 kr.

Fakta:
Språk: Svenska
Utgivningsår: 1990
Format: 15*21,5 cm. Inbunden93 sidor.

En vacker bok med ett rikligt bildmaterial av mycket hög 
kvalitet. Trevligt skriven.

Pris: 50 kr.

Fakta:
Språk: Svenska
Utgivningsår: 1918
Format: 12*18,5 cm. Häftad 105 sidor.

Boken tillkom efter att Svenska Dagbladet utlyst en tävling i 
tobakslyrik. Den samlade så många intresserade att det blev 
till denna bok.

Pris: 25 kr.



Fakta:
Språk: Svenska
Utgivningsår: 1961
Format: 12*21 cm. Häftad 118 sidor.

En lite kåserande bok där författaren, som han själv säger, 
”vill föra ett kontemplativt samtal över en pipa, medan rök-
ringarna stiger mot taket.”

Pris: 50 kr.

Fakta:
Språk: Engelska
Utgivningår: 1954
Format: 13,5*20,5 cm. Inbunden 146 sidor.

Alfred Dunhills klassiker var väl egentligen den första bok 
som tog upp allt som rör piprökning, tobaksodling, piptill-
verkning och det som hör till. 

Pris: 50 kr.

Fakta:
Språk: Engelska
Utgivningår: Första utgåvan 1924. Denna är från 1969.
Format: 17*24,5 cm. Inbunden 207 sidor.

Till skillnad från föregående bok är den helt inriktad på pip-
historik, vilka pipor som användes i olika delar av världen, 
sättet att röka osv. 

Pris: 50 kr.



Fakta:
Språk: Engelska
Utgivningsår: 1965. Häftad 181 sidor.

En bland många böcker som behandlar det alla piprökare 
bör veta. Inte särskilt många illustrationer.

Pris: 10 kr.

Fakta:
Språk: Engelska
Utgivningsår: 1984
Format: 15,5*24 cm. Inbunden 326 sidor.

Hacker skrev på 80-talet flera böcker, av vilka den här var den första. 
Måste tillstå att jag inte är särskilt förtjust i hans självgoda sätt att 
skriva. Illustrationerna är av dålig kvalitet.

Pris: 25 kr.

Fakta: 
Språk: Engelska
Utgivningår: 1984
Format: 20*22,5 cm. Inbunden 140 sidor.

Innehåller fantastisk bra bilder på antika pipor, snusdosor 
och annat som förknippas med piprökning.

Pris: 75 Kr.



Fakta:
Språk: Svenska
Utgivningsår: 1963
Format: 20*21,5 cm. Inbunden 138 sidor.

En oerhört charmig och underhållande bok av redaktören, 
författaren, globetrottern och livsnjutaren Kjell Collin.

Pris: 100 kr.
Två exemplar finns.

Fakta:
Språk: Tyska
Utgivningsår: 1973
Format: 21*28 cm. Inbunden 144 sidor.

En ”coffee-table book” med ett fantastiskt bildmaterial på 
allehanda antika pipor.

Pris: 100 kr.


