
1 ANDRÉE, S. A., STRINDBERG, Nils & FRÆNKEL, Knut. Per balono al la po-
luso. La polusekspedicio de Andrée en 1897. Eldonita sur la bazo de la notajoj de 
S. A. Andrée, Nils Strindberg kaj Knut Frænkel, trovitaj sur la blanka insulo en la 
somero 1930 de Sveda societo por antropologio kaj geografio. El la sveda traduktis 
Stellan Engholm. Stockholm, Förlagsföreningen Esperanto, 1930. 8vo. 411,+ (4) pp.+ 
plates. Sewn as issued. Covers worn, front wrapper with tear, rear wrapper with 
small losses of paper. 400:-

The Esperanto translation of this account of S. A. Andrée’s ill fated expedition to 
reach the North pole by balloon, published the same year as the Swedish original.
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2 Berch. SCHÜCK, Henrik. Ett porträtt från 
frihetstiden. Carl Reinhold Berch. Stock-
holm, Hugo Gebers förlag, 1923. 8:o. (4),+ 
234 s. Marmorerat pappband med perga-
mentskodd rygg och pärmhörn samt titele-
tikett i brun marokäng (Nanna Grönvall). 
Liten skrapskada på främre pärmen. Främre 
omslag medbundet, med namnteckning. 
Enstaka blyertsförstrykningar. Handskrivet 
personregister på den avslutande blanka 
sidan. Trevligt exemplar. 400:-

3  Biographiskt lexicon öfver namnkunnige 
svenska män. Tjugondetredje bandet. Fjerde 
häftet. (Register till hela verket.) Örebro, 
N. M. Lindh, 1857. 8:o. (4),+ 447-557,+ (3) s. 
Svart guldornerat och blindpressat kbd med 
stänkta snitt. Med Alf Heriksons exlibris.
 600:-

Personregister till ”gamla” Biografiskt lexikon 
som utgavs i 23 delar 1835-57, med ett långt 
och ganska roligt förord av Peter Wieselgren 
innehållande en historik över hela projektet.

4 BJURSTRÖM, Per. Nicola Pio as a Col-
lector of Drawings. Stockholm, 1995. 8vo. 
292,+ (1) pp. Publ. paper boards. (Suecoro-
mana. Studia artis historiae Instituto Ro-
mani Regni Sueciae II.) 350:-

Nicola Pio, (1677-?), was an art collector in 
Rome. His primary interest was in prints 
and he formed a collection, the main part of 
which is still preserved in the Gabinetto Na-
zionale delle Stampe at Farnesina in Rome. 



He also wrote a work on painters, sculptors and architects (1724), to which he added 
portraits of all the artists treated, as well as a collection of drawings by them. One 
hundred and sixty portraits have survived, most of them in the Nationalmuseum in 
Stockholm. This book presents an account of Pio's activity as a collector and a cata-
logue of known portraits and drawings from his collection.

5 BURTON, Isabel. The Life of Captain Sir Richard F. Burton. By his Wife Isabel 
Burton. With numerous portraits, illustrations and maps. In two volumes. 1-2. Il-
lustrated. London, Chapman & Hall, 1893. 8vo. Portrait,+ xxiii,+ (3),+ 606 pp.+ 3 
portraits, of which one in colour,+ 8 plates, of which one in colour; portrait,+ viii,+ 
(2),+ 664 pp.+ 2 portraits,+ 5 plates. Several illustrations and full page maps in pa-
gination. Foxing, second part with bumped corners pp. 19-28 and 23-28 also with a 
tear in margin. Publ. black gilt dec. cloth. Two volumes, slight tear at hinges. With 
an inserted prospect for an bronze medallion in profile of Burton by Henry Page.
 2500:-

First edition of Isabel Burton’s biography of Richard Burton, based to a large exent 
on his own private journals. 



6 COLERIDGE, Henry Nelson. Sex månader i Westindien år 1825 af Henry Nelson 
Coleridge. Öfversättning från engelskan med anmärkningar af C. A. Carlsson. 
Linköping, Axel Petre, 1835. 8:o. (7),+ (blank),+ 214,+ (1) s. Fläck s. 51-55, stänk s. 
96-97 och liten reva s. 149. Bläckklotter på blanka bladet. Något nött samtid hfrbd, 
guldornerad och blindpressad rygg, skada på övre bakre fals. Namnteckning av 
Isai Nyström på försättsbladet och en äldre namnteckning på titelbladet. 4000:-

Utökad svensk översättning efter tredje utvidgade 
upplagan från 1832 av “Six Months in the West 
Indies in 1825”, London 1832. Med omfångsrika 
kommentarer och förklaringar av översättaren C. 
A. Carlsson, som åren 1830-33 var kyrkoherde i 
den svenska församlingen på St. Barthélemy och 
således kan fylla i med egna iakttagelser. Innehål-
ler även ett kapitel om slaveriet med rubriken 
”Plantörer och slafvar”. Henry Nelson var brorson 
till Samuel Taylor Coleridge och utgivare av den-
nes samlade verk. Han gifte sig även med Samuels 
dotter Sara, dvs sin kusin.

7 DUHAMEL du MONCEAU, Henri-Louis. Éléments d’agriculture. Avec figures 
en taille-douce. 1-2. Paris, H. L. Guerin & L. F. Delatour, 1763. 12mo. xxiv,+ 499 
pp.+ 4 fold. engraved plates; viii,+ 409,+ (2) pp.+ 10 fold. engraved plates. A few 
small stains. Recurring light dampstain in the outer margin, more in part two. 
Slight foxing on pp. 267-88 in 
part two, and stain on p. 301. 
Contemporary brown marbled 
paper boards with light brown 
title labels. Signature on title 
pages. Old paper library labels 
at bottom of spines and later 
stamps from Kreis Wismar, 
Land Mecklenburg and the 
Kommission für Säuberung der 
Büchereien on the fly leaves. 
With the bookplate of Nils Fries, 
and with his purchase notation 
in pencil on the inside of the 
rear board. 2500:-



8 FRIDERICIA, Julius Albert. Danmarks ydre politiske historie i tiden fra freden 
i Lybeck til freden i Prag (1629-1635) Köpen-
hamn, Hoffensberg, Jespersen & Fr. Traps 
etabl., 1876. 8:o. (6),+ 314 s. Sammanbunden 
med:  
FRIDERICIA, Julius Albert. Danmarks ydre 
politiske historie i tiden fra freden i Prag 
til freden i Brömsebro (1635-1645). Et bidrag 
til Europas diplomatiske historie under tre-
diveaarskrigen. Köpenhamn, Jacob Erslev 
forlag, 1881. 8:o. (8),+ 524,+ (3) s. Blyertsunder-
strykningar. Hfrbd med upphöjda bind och 
marmorerade snitt. Ryggen lite blekt och med 
småfläckar. Med Alf Henriksons exlibris.
 950:-

Fridericias stora arbete ”Danmarks ydre po-
litiske historie...” var ursprungligen tänkt att 
bli utgiven i tre delar och sträcka sig fram 
till 1660. Men efter att dessa två delar kom-
mit ut, vilka fört fram historien till 1645, ändrade han sig. Han ansåg det ogörligt 
att på detta sätt skilja de inre och de yttre förhållandena åt, då deras växelverkan 
var av sån stor betydelse. Därför lät han istället boken ”Adelsvældens sidste dage. 
Danmarks historie fra Christian IV’s död til enevældens indførelse (1648-1660)”, som 
behandlar även inre förhållanden, bli den tredje och avslutande delen.

9 HARVARD, Jonas (Series Ed.) The Nordic Experience. 1-5. Illustrated. Farnham, 
Ashgate Publishing, 2013-14. 8vo. xi,+ (7),+ 346; xiv,+ (4),+ 443; xi,+ (7),+ 364; x,+ 
(6),+ 259; xx,+ 263 pp. Publ. cloth with dustwrappers. Five volumes. 2500:-

”The Nordic Experience book-series offers a critical narrative of how this well known 
region has demarcated itself from other regions, and how it has been stereotyped 
by outside observers.” Titles: 1. Performing Nordic Heritage: Everyday practices and 
Institutional Culture. Edited by Peter Aronsson and Lizette Gradén. 2. Science, Geo-
politics and Culture in the Polar Region: Norden Beyond Borders. Edited by Sverker 
Sörlin. 3. Communicating the North: Media Structures and Images in the Making 
of the Nordic Region. Edited by Jonas Harvard and Peter Stadius. 4. Nordic Dance 
Spaces: Practicing and Imagining a Region. Edited by Karen Vedel and Petri Hoppu. 
5. Models of Democracy in Nordic and Baltic Europe: Political Institutions and Dis-
course. Edited by Nicholas Aylott.



10 KINBERG, J. G. H. Novae literae Asiae 
orientalis. A New Alphabet for China and 
Japan. Stockholm, Hasse W. Tullbergs bok-
tryckeri, 1901. Stor 8:o. 16 s. Grönt okbd i fint 
skick. 1500:-

Engelska upplagan av läkaren Kinbergs blyg-
samma försök att reformera de kinesiska och 
japanska bokstäverna till ett system byggt på 
det latinska alfabetet. Det svenska originalet 
utkom året innan.

11 KLINCKOWSTRÖM, Rudolf Mauritz & MANKELL. J. (utg.) Arkiv till upplys-
ning om svenska krigens och krigsinrättningarnes historia. I sin början sam-
ladt och ordnadt af H. K. H. prins Gustaf. Hertig av Upland. 1-3. Stockholm, P. 
A. Norstedt & söner, 1854-61. 8:o. LXXI,+ (blank),+ 798,+ (2) s.+ 2 utvikbara grav. 
planscher; LXVI,+ 678,+ (2) s.+ utvikbar kolorerad litogr. karta; LXXVI,+ 397,+ 
(1) s. Enstaka småfläckar och spridda svaga lagerfläckar. Fläckar i marginalerna i 
tredje delens inledning. Något nötta hfrbd med ryggdekor i guld och svart samt 
blåstänkta snitt. Tre volymer. Från Skånska nationens bibliotek med deras hyllsig-
num i bläck samt anteckningen ”Gåfva af staten”, samt deras stämpel och utgall-
ringsstämpel. Och ur Alf Henriksons bibliotek, med hans exlibris. 3000:-

Setterwall 1844. Carlander IV, s. 421. Allt som utkom. Del 1 under redaktion av 
Klinckowström och delarna 2-3 av Mankell. Deltitelbladen med undertiteln: “Tid-
skiftet från och med år 1630 till och med år 1632.” Med underavdelningar om pen-



ningväsendet, löneutbetalningar, skrivelser från Gustav II Adolf, instruktioner m. 
m. Enligt Bring ett verk av betydelse, inte endast för den svenska historien, utan 
även för den allmänna europeiska. Ständerna beviljade vid riksdagen 1853-54 Kungl. 
Maj:t ett statsanslag för utgivande av handskrifter rörande Sveriges historia. Det har 
sedan dess årligen beviljats, och har, från år 1859, gått genom Riksarkivet. Det första 
verk som utkom med detta anslag var det här, vilket således är den första svenska 
urkundspublikationen som kommit till stånd med modern statlig finansiering.

12 KOCKEL, Valentin. Phelloplastica. Modelli in sughero 
dell’architettura antica nel XVIII secolo nella collezione 
di Gustavo III di Svezia. Con un contributo di Magnus 
Olausson. Illustrated. Stockholm, 1998. 8vo. 95,+ (1) pp. 
Publ. paper boards. (Suecoromana. Studia artis historiae 
Instituto Romani Regni Sueciae III.) 300:-

On Gustav III’s collection of cork models of Roman archi-
tecture.

13 LAGERBERG, Dagmar. Författartradition Brynolf. En granskning av diskussio-
nen kring de liturgiska verk som tillskrivits biskop Brynolf av Skara jämte trans-
kription av de s.k. Notule Brynolphi och deras förlaga. Stockholm, Instant Book, 
2016. 8:o. (2),+ VI,+ 324 s.+ (14) s. med färgilllustrationer. Häftad. 200:-



14 (LOCCENIUS, Johannes.) Swenske och göthiske gamle handlingar. Stockholm, 
Benj. G. Schneider, 1728. 16:o. (64),+ 358,+ (33) s. Titelsidan med graverad vinjett. 
Tryckt på tjockt papper. Samtida skinnband, 
blindpräglad rygg med upphöjda bind, helt guld-
snitt. Ryggen något nött, saknar försättsblad. Fint 
exemplar. 6000:-

Warmholtz 1416 not. Almquist, Sveriges bibliogra-
fiska litteratur 1393. Ovanlig samling av stadgar 
och förordningar rörande antikviteterna. Den 
inleds med “Placat och påbudh om gamble mo-
numenter och antiqviteter” från 1666 - vilket är 
världens äldsta fornminneslag - och går fram till 
“Placat angående allehanda gammalt hittemynt, 
och fynd”, från 1684. Därefter följer stadgarna för 
Antikvitetsarkivet från 1692 och slutligen Johannes 
Loccenius: “Swenske och göthiske gamle handling-
ars första [-tridie] bok”, vilken upptar de 358 paginerade sidorna. Det är en svensk 
översättning av “Antiquitatum Sveo Gothicarum” utförd av Nils Hufvedsson Dal. 
På slutet har denne även lagt till en bibliografi över böcker som kan komplettera och 
korrigera Loccenius, ”Anvisning til böcker och skrifter hwarutur föregående werck 
rättas och förökas må”, dock “... hvarken redig eller fullständig”, enligt Warmholtz. 
”Antiquitatum” utkom första gången 1647 och trycktes sedan om flera gånger, och 
anses som ett av Loccenius främsta verk.

15 LULLY, Jean-Baptiste. Atys, tragedie mise en 
musique par monsieur De Lully. Représentée 
par l’Academie Royale de Musique en l’année 
1676. Seconde edition. Oeuvre VI. (Paris), J-B-
Christophe Ballard, 1720. Folio. 4 pp.+ 225 p. 
with engraved music. Six large engraved vig-
nettes in pagination. Minor stain at the end. 
Worn contemporary full calf, gilt spine with 
raised bands and red label, red marbled edges, 
crack in hinges, corners and head of spine 
defective. 9500:-

RISM L2965. LWV53 (Schneider p. 269). This 
is the fifth reprint of the second edition. It was 
first published in 1689 and the second edition 
was published in 1708, reprinted 1709, 1714, 



1715, 1720 and 1745. The first performance of Lully’s opera Atys, with text by Philippe 
Quinault, was at the Royal Court at the Château de Saint-Germain-en-Laye the 
10 Januar 1676, and the opera became known as "the king's opera" because of King 
Louis XIV:s love for it.

16 MESSENIUS, Johannes. Swanhuita, en lustig och sanfärdigh comoedia, om then 
underlighe och berömlighe troheet, the stormächtige och höghborne herrar, herr 
Hunding, Sweriges och Göthes och herr Hading Danmarkz, konungar, såsom och 
then stormächtige furste, härtigh Regner, och then 
höghborne fröken Swanhuita, medh thet åhr effter 
wärldenes uphoof 2983. gunsteligen hwar annan 
bewijste. Stockholm, Ignatio Meurer, 1635. 8:o. A8-
E8, F4. Småfläckar, en större fläck på blad G7-G8, 
litet hål genom de sista tre bladen, med en liten 
bokstavsförlust. Tagen ur band. 4500:-

Collijn sp. 615. Klemming, Sveriges dramatiska litte-
ratur, s. 17f. Tredje tryckningen av Messenius drama 
Svanehuita. Den trycktes första gången 1612, samma 
år som den uppfördes för första gången av Messe-
nius studenter i Uppsala, sedan trycktes den om året 
därpå 1613, och sedan tredje gången 1635. Ett nytryck 
kom 1660. Klemming anser att den första tryckning-
en kom år 1613.

Messenius Swanhuita går tillbaka på Saxos historia om Regner och Svanhvit. Sve-
riges kung Hunding och danske kungen Hading är bästa vänner. När Hunding för 



höra ett falskt rykte att Hading dött dränker han sig i ett mjödfat. Då Hading å sin 
sida får höra att Hunding dött går även han hädan. Hundings äldste son Regner 
blir bortföst av sin styvmoder, änkedrottningen, som iställer sätter hennes son på 
svenska tronen. Prinsessan Svanhvit som är dotter till Hading blir bortmotad av sin 
bror Frotho. Svanhvit samlar då ihop en egen arme och tar sig fram till Regner. Hon 
erbjuder sig att hjälpa honom återta den svenska tronen om han lovar att äkta hen-
ne till sin drottning. Så sker. Pjäsen avslutas med ett lyckligt bröllop. I andra myter 
är Svanhvit mer valkyrielik och slåss med monster med sitt magiska svärd. Hon är 
även hjältinna i online-dataspelet ”Age of Ishtaria”: ”Once a beautiful princess, her 
delicate white skin and beautiful black hair are now stained with the blood and dirt 
of the battlefield. Slicing her enemies as she soars through enemy terrain, it's almost 
as if she's taunting death itself. A true battle maiden in every sense of the word”. 

17 MORGAN, Edvard. Historiskt galleri af de förskräckligaste tilldragelser, under 
alla tider, bland alla länder och folk. Innehållande berättelser om grymheter, fa-
saväckande hämdföretag och förbrytelser; biografier och karaktersdrag af odjur i 
mennisko-gestalt, despoter, tyranner och menniskoslägtets fiender; rysliga krigs-
händelser; märkvärdiga rese- och 
jagt-äfventyr till lands och vatten; 
förskräckliga naturhändelser af 
hungersnöd, smittsamma sjuk-
domar och andra plågor; under-
rättelser om personer, som utstått 
allehanda eländen och dött en 
ryslig död, samt om förskräckliga, 
oerhörda utomordentliga och säll-
samma händelser af mångafaldig 
annan beskaffenhet. Öfversättning 
av Theodor Sundler. 1-2. Stock-
holm, Elméns & Granbergs tryck-
eri, 1833. 12:o. Grav. porträtt,+ (12),+ 
332 s.+ grav. plansch; (2),+ 342,+ (5) 
s.+ grav. plansch. Småfläckar, något 
större fläck på första titelbladet och s. 113-117 i första delen. Häftade, med något 
nötta samtida marmorerade pappomslag. Två volymer. 1800:-

Del ett med deltitelbladet: ”Historiska skildringar af intressanta rese-äfventyr till 
vatten och lands och af tyranniskt raseri, hämdgerningar, grymheter, obetänksam-
heter och förbrytelser i äldre och nyare tid. Till tidsfördrif för läsare af alla stånd”. 
Del två har istället: ”Intressanta berättelser om vigtiga fälttåg, slagtningar, beläg-
ringar och eröfringar; stora jordrevolutioner, eldsvådor och öfversvämningar”. Por-
trättet i första delen avbildar kungamördaren Anckarström.



18 NORCOPENSIS, Andreas (pres.) || WOLLIMHAUS, Anders (resp.) De politica 
orbis asiatici conservatione dissertatio. Diss. Uppsala, Henricus Curio, (1676). 
8:o. (8),+ 125,+ (5) s. Sista sidorna med stänk i marginalen, sista bladet med reva i 
innermarginal, med bokstavsförlust. Modernt marmorerat pappband, med titele-
tikett på frampärmen, gamla stänkta snitt. 6000:-

Lidén s. 362. Disputationsdatum infört med 
bläck på titeln. Med tryckt dedikation till Mag-
nus Gabriel De la Gardie. På slutet två sidor med 
hyllning till Wollimhaus av Johannes Schefferus, 
daterad 14 januari 1676, liksom av Petrus Hoff-
wenius. Första svenska avhandlingen om Asien, 
med flera referenser till Turkiet, Persien, Japan, 
Kina m.m, bla omämns Claes Rålambs diploma-
tiska resa till Kontantinopel år 1658, vars tryckta 
reserelation utkom först 1679. Andreas Norco-
pensis (1633-94), adlad Nordenhielm, blev 1667 
professor i praktisk filosofi och 1672 i vältalighet 
vid Uppsala universitet. Han var lärare för prins 
Karl (XII) och utnämndes 1687 till kansliråd och 
statssekreterare. Anders Wollimhaus (1649-1725) 
adlades Leijonstedt och blev sedermera diplomat 
och president i Kammarrevisionen. Under sin 
ungdomstid hörde han till kretsen runt Colum-
bus och Hiärne.

19 PUFENFORF, Samuel || LINDBERG, Bo (Ed.) 
The Pufendorf Lectures. Annotations from the 
teaching of Samuel Pufendorf 1672-1674. Illustra-
ted. Stockholm, 2014. 221,+ (3) s. Sewn as issued. 
(Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets 
Akademien. Handlingar. Filologisk-filosofiska 
serien 23.) 300:-

20 RODÉN, Marie-Louise. Politics and Culture in the Age of Christina. Acta from 
a Conference held at the Wenner-Gren Center in Stockholm, May 4-6, 1995. Illus-
trated. Stockholm, 1997. Publ. paper boards. (Suecoromana. Studia artis historiae 
Instituto Romani Regni Sueciae IV.) 250:-



With contributions by: Theodore K. Rabb, Jan Glete, Marie-Louise Rodén, Kari Eli-
sabeth Børresen, Eva Hættner Aurelius, Susanna Åkerman, Hans Henrik Brummer, 
Görel Cavalli-Björkman, Rose Marie San Juan och Per Bjurström.

21 SPARWENFELD, Johan Gabriel || BIRGEGÅRD, Ulla (ed.) J. G. Sparwenfeld’s 
Diary of a Journey to Russia 1684-87. Edited, Translated and with a Commentary. 
Illustrated. Stockholm, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 
2002. 8vo. 377,+ (1) pp. Paperback. (Slavica Suecana. Series A- Publications, vol. 1.)
 220:-

22 STURLASSON, Snorre. Konunga-boken eller sagor om Ynglingarne och Norges 
konungar intill år 1177. Öfversatt och förklarad af Hans Olof Hildebrand Hilde-
brand. 1-3. Örebro, Abr. Bohlin, 1869-71. 8:o. V,+ (2),+ (blank),+ LXXII,+ 324,+ 
(1); (2),+ 341,+ (2); V,+ (2),+ (blank),+ 291,+ (4) 
s.+ utvikbar karta över Norge. Samtida röda 
hkbd, något blekta guldornerade ryggar och 
marmorerade pärmar. Tre volymer, något 
blekta ryggar. 1200:-

Fiske s. 539. Som inledning finns en biografi 
över Snorre och ett kapitel om geografin i 
Heimskringla, och som bihang ett kapitel om 
husen i Norge under sagotiden, om skeppen 
och om “Bränne och hög-åldrarne”, som bihang 
till andra delen finns “Klädedrägten enligt 
Konungaboken” och “Vapnen enligt Konunga-
boken”.



23 UGGLAS, Carl Samuel Ramsell af. Gotlands medeltida 
träskulptur till och med höggotikens inbrott. Bidrag till 
kännedomen om stilströmningarna i Norden under den 
äldre medeltiden af Carl R. af Ugglas. Med 176 bilder. 
Stockholm, Albert Bonniers Förlag, 1915. 8:o. (2),+ VIII,+ 
684,+ (2) s. Stiligt brunt hkbd (Kurt G. Johnsons bok-
binderi). Med Arne Lindgrens exlibris. 500:-

Nr 6 av 300 numrerade exemplar.

24 Åkerhielm. SALLNÄS, Birger. Samuel Åkerhielm d. 
y. En statsmannabiografi. Ak. avh. Lund, Gleerupska 
universitetsbokhandeln, 1947. 8:o. Porträtt,+ 359,+ (1) s. 
Grönt kbd med sparsamt guldornerad rygg och lite nött 
titeletikett i skinn (Hedberg). Omslaget medbundet. De-
dikation till Nils Ädelgren. Och senare inköpsnotering i 
blyerts. 350:-

25 ÅKERRÉN, Olof. Utkast til en practisk afhandling om 
vatten-verk, grundad på physiske och mechaniske lagar. 
Örebro, Joh. Per Lindhe, 1788. 8:o. (4),+ XVIII,+ 154 s.+ 
4 utvikbara grav. planscher. Samtida hfrbd, något nött 
guldornerad rygg med röd titeletikett och en handskri-
ven pappersetikett, röda snitt. Initialerna HW präglade 
på bakre pärmens insida. Ur S:ta Claras församlingsbib-
liotek, med diskret gammal blå rundstämpel på titelbla-
det. 1800:-

Olof Åkerrén (1754-1812) skrev böcker även om lerhus-
byggnad, jordbruk, gevär och skjutkonst m.m. S:ta Clara 
församlingsbibliotek grundades 1860 och var Stockholms 
äldsta församlingsbibliotek. Namnet var fram till 1914 
Klara församlings Bokförråd. Dess lokaler var under 
många år belägna i fastigheten Klara Västra Kyrkogata 
20 A-B. 



26 ÅSTRÖM, Paul & Lena. The Swedish Cyprus Expedition. Vol. IV. Part 1D. The 
Late Cypriotic Bronze Age. Other Arts and Crafts. & Relative and Absolute Chro-
nology, Foreign relations, Historical Conclusions. Illustrated. Lund, The Swedish 
Cyprus Expedition, 1972. 4to. IX,+ (blank),+ 474-855 pp. Publ. linen, slightly worn 
head and tail of spine. With dedication from Einar Gjerstad to Elisabeth Moss-
berg. 2000:-

The final volume of the large “The Swedish Cyprus Expedition”. With contributions 
by V. E. G. Kenna and M. R. Popham. Elisabeth Mossberg was responsible for the 
General Index at the end.


