
1 BERNTSON, Lennart & NORDIN, Svante. Efter revolutionen. Vänstern i svensk 
kulturdebatt sedan 1968. Stockholm, Natur och Kultur, 2017. 8:o. 280 s. Häftad. 
Recensionsstämpel på nedre snittet. 150:-

2 BRYDONE, Patrick & BORCH, Michael Johann von. Sicilien och Maltha, bref 
af herrar Brydone och von Borch. Öfwersatte med tilläggningar utur Svinburne, 
Riedesel med flera, af Samuel Ödmann. 
Twänne delar. Stockholm, Kongl. Or-
dens-tryckeriet, 1791. 8:o. (9),+ (blank),+ 
344,+ (13) s. Lagerfläckig, ställvis kraf-
tigt, blad tre med papperslagningar 
med bokstavsförlust. Något nött sam-
tida hfrbd, rikt guldornerad rygg med 
beige och brun titeletikett, marmore-
rade pärmpapper. Äldre namnteckning 
G. Risberg på frampärmens insida och 
med kraftigt överkryssad namnteck-
ning på titelbladet. Det ena titelfältet 
med texten ”Ödmanns samlade öfver-
sättningar” och det andra med ”Bry-
done et von Borch’s bref”. 1500:-

Andra delen börjar på sidan 189. Översättning från andra upplagan av Brydones 
”Tour Through Sicily and Maltha” från 1774, och av Ödmann jämförd med von 
Borchs ”Briefe über Sicilien und Malta, Bern 1783, ”Reisen durch beyde Sicilien” av 
Swinburne och ”Reise durch Sicilien und Gross-Griechenland” av Riedel, samt ytter-
ligare några reseskildringar.
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3 BÖTTIGER, John. Konsthistoriska uppsatser af John 
Böttiger utgifna till hans 60-årsdag den 25 mars 1913 af 
vänner. Stockholm, P. Palmqvists aktiebolag, 1913. 4:o. 
(8),+ 131 s. Illustrerad med inklistrade planscher. Tryckt 
på bättre papper. Rött halvmarokängband, guldornerad 
rygg med upphöjda bind, guldornerade klotpärmar, övre 
guldsnitt med övriga snitt putsade, och med främre om-
slaget medbundet (G. Hedberg). Något blekt rygg med en 
mörk fläck längs ned. 1200:-

Upplaga tryckt i 155 numrerade exemplar, varav detta 
är onumrerat. Innehåller uppsatserna ”Två tyska renäs-
sansarbeten i Sverige. En studie”, ”Karl den niondes ta-
petväfveri och tapetsamling”, ”En tapets historia”, ”Till 
Gripsholmservisens historia”, ”Ur studier till en svensk 
möbelhistoria”, ”En konstsamlare på 1600-talet. Några 
antydningar om Philip Hainhofers konstuppfattning”, 
”Det gamla och det nya Drottningholm” och ”Porträtt-
framställning i tapisseri.”

4 CAMPRA, André & DESMARET, Henri. Iphigenie en Tauride, tragedie, mise en 
musique par messieurs Desmarets, & Campra; représentée pour la premiere fois 
par l’Academie Royale de Musique, le mardy sixiéme jour de may 1704. Remise 
au théatre le douziéme mars 1711. Paris, Christophe Ballard, 1711. Oblong 4to. (6) 
pp.+ 308 pp. with printed music. Some spotting, foxing pages 105-128, minor tears 
289-290 and 305-306, and a small 
hole through page 291-292. Worn 
contemporary full calf, gilt spine 
with raised bands and red label, 
defective at head and tail. From the 
library of Pontus De la Gardie, with 
oxidated gilt noble monogram PD 
under earls coronet on front cover, 
and on rear cover oxidated gilt ar-
morial coat-of-arms of the family 
De la Gardie. Also inscribed with 
ink ”Ce livre apartient a mademoiselle de Val(l)iere”, repeated three times, crossed 
over and replaced by ”Ce livre apartient auch a De Zannary”. 14000:-



RISM C737. Carlander II, 575. First edition. New editions were published in 1713 and 
1733. The french composer André Campra (1660-1744) counts as the most important 
french composer between Lully and Rameau. He made a success with the opera-
ballet ”L’Euope galante” in 1697 and become conductor at the Paris opera in 1703. He 
composed several successful operas and ballets, among them ”Iphigenie en Tauride”. 
The opera was began in 1695 by Henri Desmarets (1661-1741) and Duché, but Henri 
Desmaret was already in 1698 exiled to Spain because of an illegitimate marriage. It 
was finished and completed by Campra in 1704. In the revised setting of 1711, which 
is the first to be printed, some of the arias by Campra from the 1704 version are not 
used. Count Pontus Fredrik De la Gardie (1726-1791), military, captain at the regi-
ment Royal Suédois in France 1745 and later lieutenant general. 

5 CLARKE, helen & AMBROSIANI, 
Björn. Towns in the Viking Age. Lei-
cester, Leicster University Press, 1991. 
8vo. xii,+ 207 pp. Illustrated. Publ. 
boards with dustwrapper. Dedication 
from Björn Ambrosiani. 250:-

First edition. A Swedish translation was 
published in 1993.



6 Geijer. STURLASSON, Snorre. Konunga-sögur af Snorra Sturlusyni. 1-2 [av 3]. 
Stockholm, Elmén et Granberg, 1816-17. 8:o. Grav. extra titelblad,+ (2),+ 362; grav. 
extra titelblad,+ (2),+ 440 s. Lagerfläckar inledningsvis i andra delen. Nötta sam-
tida marmorererade pappband, guldornerade ryggar med ljusbruna etiketter. Två 
volymer. Ur Erik Gustaf Geijers bibliotek, med 
hans signatur på frampärmens insida i andra 
delen, och troligen med hans marginalanteck-
ningari blyerts. Med anteckningen att den 
tillhör Stiernstedts-Hamiltonska stiftelsen, och 
med Stiernstedts exlibris. 2500:-

Fiske s. 536. Den fjärde 
isländska textutgåvan av 
Heimskringla. Texten är 
ett nytryck av Schönings 

Köpenhamnsutgåva från 1777-78. Den tredje 
delen utkom först 1829. Illustrationerna på 
extratitelbladen föreställer, i del 1, ruinen av 
Uppsala hednatempel, och, i del 2, Sankt Olof 
den heliges regalier. Mycket bra proveniens! Erik 
Gustaf Geijer (1783-1847) var professor i historia i Uppsala och mycket viktig i nytol-
kandet av de isländska texterna såsom historiska källor. Anteckningarna återfinns 
huvudskligen i första delen, med Ynglingasagan. Geijers boksamling såldes till en del 
på auktion 1848, men mycket stannade kvar i släkten. 

7 HAYDN, Joseph. Klaver-utdrag ur Joseph Haydn's oratorium Skapelsen. 1-3 häf-
tet. Stockholm, Kongl. Privilegierade Not-Tryckeriet, (ca. 1805). Tvär 8:o. Grav. ti-
tel,+ 2-35 grav. s.; grav. titel,+ 2-57 grav. 
s.; grav. titel,+ 2-60 grav. s. Första häftet 
med fuktrand i nederkant de första 
fyra bladen och emellanåt skuren nära 
ram i överkant, enstaka småfläckar. 
Något nött samtida hfrbd, lätt guldor-
nerad rygg. Ur Augusta Löwenhjelms 
bibliotek, med hennes namnteckning.
 3000:-

Hoboken II, s. 41. Joseph haydns orato-
rium Skapelsen, ”Die Schöpfung”, kom-
ponerades åren 1796-98 och den första 
tryckta utgåvan utkom i Wien år 1800, 
liksom det första klaverutdraget. 



Proveniensen är sannolikt Augusta Löwenhielm, född von Fersen, (1754-1846) som 
var hovdam och känd som en av ”de tre gracerna” vid det gustavianska hovet. Hon 
gifte sig med Fredrik Adolf Löwenhielm och var mor till diplomaten Gustaf Löwen-
hielm. Hon hade under en period en relation med hertig Carl, blivande Karl XIII, 
och eventuellt en son med honom. 

8 HEDIN, Sven. Karavan och Tarantass. 
Med hästar genom Asien. Redigerad av 
Gösta Montell. Illustrerad. Stockholm, 
Albert Bonniers förlag, 1953. Stor 8:o. 287 
s.+ litogr. plansch. Rött marokängband, 
med guldornerad rygg och förgylld ram på 
pärmarna, helt guldsnitt och med omslag 
medbundet. I vadderad originalpappkassett, 
dock trasig i överkant. Bibliofilupplaga i 
200 numrerade exemplar, signerad av Gösta 
Montell och med en originallitografi av Rolf 
Jonsson efter en blyertsteckning av Sven 
Hedin. Detta exemplar har nummer 151 och 
är inbundet för Tomas Zander. 950:-

Hess E8. Försedd med många tidigare opu-
blicerade teckningar av Sven Hedin. Hedins 
efterlämnade originalmanuskript omfattade 
800 sidor vilka Gösta Montell kortade ner 
med 300 för föreliggande utgåva.



9 HEDIN, Sven. Mot Lop-Nor. En flodresa på 
Tarim. Stockholm, Albert Bonniers förlag, 
1954. 8:o. 293,+ (2) s. Illustrerad. Rött helmaro-
kängband, guldornerad rygg och pärmar, helt 
guldsnitt. I vadderad, skinnskodd pappkas-
sett. Bibliofilupplaga i 200 numrerde exem-
plar, varav detta är nummer 151 för Thomas 
Zander. 800:-

Hess A5 not. Detta är en populär sammanställ-
ning ur ”Asien. Tusen mil på okända vägar” i 
urval och med förord av Gösta Attorp, och för-
sedd med tidigare delvis outgivna illustrationer 
av Sven Hedin i urval av Gösta Montell.

10 KJELLBERG, Sven T. Ull och Ylle. Bidrag 
till den svenska yllemanufakturens historia. 
Lund, Håkan Ohlssons boktryckeri, 1943. 4:o. 
792 s. Illustrerad. Rött halvmarokängband, 
svartpräglad rygg med upphöjda bind, pärmar 
med ylleklädsel, rött övre snitt och omslaget 
medbundet (E. Hanssons bokbinderi, Lund).
 1500:-

11 LE VAILLANT, François || ÖDMANN, Samuel (övers.). Le Vaillants resa uti 
södra Africa, åren 1780 till 1783. I sammandrag af Samuel Ödmann. Åbo, i mag. J. 
C. Frenckells Boktryckeri på egen bekostnad, 1795. 8:o. 
(4),+ 280,+ (4) s. Småfläckig och med lätta lagerfläckar. 
Något nött samtida hfrbd, rikt guldornerad rygg med 
beige och brun titeletikett, marmorerade pärmpapper. 
Äldre namnteckning på försättsbladet och med kraftigt 
överkryssad namnteckning på titelbladet. Det ena titel-
fältet med texten ”Ödmanns samlade öfversättningar” 
och det andra med ”Le Vaillants resa”. 2000:-

Ödmanns bearbetning är efter J. R. Forsters tyska 
översättning i “Magazin für merkwürdigen neuen Rei-
sebeschreibungen”, 1790. En fortsättning, “Le Vaillants 
sednare resa uti Södra Africa åren 1784 och 1785”, utgavs 
1798, också av Ödmann. 



12 LEMPRIÈRE, Georg. Wilh. Lemprierès resa uti Marocco åren 1789 och 90. I 
sammandrag. Stockholm, Johan Pfeiffer, 1795. 8:o. (4),+ 
258 s. Enstaka fläckar, lagerfläckig inledningsvis. Något 
nött samtida hfrbd, rikt guldornerad rygg med beige 
och brun titeletikett, marmorerade pärmpapper. Med 
Gustaf Risbergs namnteckning på frampärmens insida 
samt med kraftigt överkryssad namnteckning på titel-
bladet. Det ena titelfältet med texten ”Ödmanns sam-
lade öfversättningar” och det andra med ”Lemprieres 
resa”. 2000:-

Första svenska upplagan av Lemprières resa, utgiven 
och översatt från tyska av Samuel Ödmann, som även 
skrivit ett företal. Originalet ”A Tour from Gibraltar to 
Tangier, Sallee, Santa Cruz, Tarudant; and thence, over 
atlas, to Morocco ...” kom ut i London 1791. George Lemprière var läkare i engelska 
armén och stationerad i Gibraltar, varifrån han företog sin resa.

13 (LINCK, Josef.) Stockholmskorna, 
sådana de äro i helg och söcken, i ”ur 
och skur”, i ”krig och fred”, på gator 
och torg, i salonger och kök, i gala och 
negligé, ute och hemma. Stockholm, 
O. L. Svanbäcks boktryckeri-aktiebo-
lag, 1885. 8:o. 158 s. Förlagets klotrygg 
med tryckta pappärmar. 950:-

Denna lärorika bok har ibland tillskri-
vits Gustav Bellander men är skriven 
av tidningsmannen och författaren 
Josef Linck (1846-1901). Med spännande 
kapitel om ”Stockholmskan i allmän-
het”, ”Välgörande fruar”, ”Bildade 
damer”, ”Teater-qvinnan”, ”Värds-
husflickan” m.m. m.m. Josef Linck var 
konservativ men även en förespråkare 
för kvinnors rätt till arbete



14 MUNTHE, Arnold. Svenska sjöhjältar. I-VII. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 
1899-1923. 8:o. Illustrerad med planscher och utvikbara kartor. Mörkblå halvmaro-
kängband, guldornerade ryggar med upphöjda bind, främre omslag medbundna 
från del fyra (Bern. Andersson). 12 volymer. Första bandet (som innehåller del 1-3) 
är något nött och lätt avvikande i färgton, annars mycket fin svit. Dedikation till 
statsminister Arvid Lindman i del 5:II:1 och med dennes nautiska exlibris i samt-
liga volymer. 8000:-

Med teckningar av amiral Jacob Hägg. 1: Gustaf von Psilander. 2: Jacob Bagge. 3: 
Nils Ehrensköld. 4:Klas Kristofferson Horn. 5:I-II (3 volymer): Klas Fleming, Karl 
Gustaf Wrangel, Martin Thijsen Anckarhielm, Danska kriget 1643-1645. 6: Henrik 
af Trolle. Fredrik af Chapman. Otto Henrik Nordenskjöld. Gustaf III, politiken och 
flottan 1772-1784. 7:1-6: Flottan och ryska kriget 1788-1790 Otto Henrik Nordenskjöld.

Bra proveniens. Arvid Lindman (1862-1936) var inte bara statssminister under två 
perioder, 1906-11 och 1928-30, utan var i sin ungdom även inskriven i Kungl. Sjö-
krigsskolan och tog sjöofficersexamen 1882. Han deltog som underlöjtnant i fregatten 
Vanadis världsomsegling samt utnämndes till löjtnant 1887. Han övergick sedan till 
flottans reserv, då politiken tog över, och avancerade 1907 till konteramiral i flottans 
reserv. 

15 RYSTAD, Göran (red.) Kampen om Skåne. Lund, Historiska Media, 2005. 8:o. 368 
s.+ planscher. Förlagspappband med skyddsomslag. 150:-

Med bidrag av Göran Rystad, Arne Stade, K. V. Nielsen, Finn Askgaard, Ebbe Gyl-
lenstierna, Berndt Fredriksson, Poul T. Court, Carl Erik Almgren, Henrik Didier 
Gautier, Gert Jeppsson, Svend Ellehøj och Göran Larsson. Översättningar till svens-
ka av Marianne Kristoffersson. 



16 (SIEGROTH, G. A. von m.fl.) Utkast til en historia om Kongl. Södermanlands 
regemente. 1-6 stycket. Stockholm, P. A. Brodin / Johan A. Carlbohm, 1786-94. 8:o. 
(12),+ 82,+ (1); (2),+ 146; (2),+ 132; (2),+ 142; (2),+ 212; (2),+ 180 s. Samtliga titelblad 
med graverade vinjetter. Enstaka små-
fläckar, det fjärde stycket mer nedsku-
ret framtill och med lagerfläckar. Fina 
marmorerade pappband från mitten 
av 1800-talet, gula snitt. Två volymer. 
Från Ericsbergs bibliotek, med Carl 
Jedvard Bondes exlibris. 7000:-

Setterwall 5208. Essén, Sörmländsk 
bibliografi, s. 46. Allt som utkom. Fint 
exemplar av den första utgivna rege-
mentshistoriken i Sverige. Ett flertal 
författare vid sidan av Siegroth var 
involverade i detta arbete, bl.a. överste 
Stjernros, sekreterare Ehrenheim, A. 
Modeer, sekreterare Brannius och P. 
Sundstrand. Gustaf Adolf von Siegroth 
(1725-1802) var militär och blev 1771 chef för Södermanlands regemente. Han om-
vandlade detta till Sveriges bäst övade regemente och skapade Malmahed som dess 
övningsplats. Han blev därmed även grundaren av Malmköping, för vilken han 
själv ritade upp stadsplanen.

17 (SIMMINGSKÖLD, Johan.) Bref, til hof-stallmästaren hos hans Kongl. Maj:t 
konungen af Sverige, och majoren vid Lätta dragornerne af Kongl. Maj:ts Lif. 
och Hus-trupper til häst, her baron Hans Henr. v. Essen, under des resa til Ita-
lien; dateradt Stockholm den 27 novemb. 1783. Stockholm, Kongl. tryckeriet, 1783. 
4:o. 12 s.+ graverad akvatintplansch. Samtida gråpappersomslag, något nött i ryg-
gen. Ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris. 5000:-

Planschen som är graverad av Elias Martin förestäl-
ler en gammal klockare i en kyrka på landsbygden, 
som läser Gustav III:s tal till ständerna för byns 
barn. Hans Henrik von Essén var med Gustav III på 
den italienska resan. I detta brev låter Johan Sim-
mingsköld honom (och kungen) veta hur oerhörd 
älskad kungen är och hur saknad han är under sin 
bortavaro. Författaren och poeten Johan Simming-
sköld (Simming) (1748-96) var flitig skrivare av hyll-



ningstal, framförallt till Gustav III. Lorenzo Hammarsköld är inte nådig, och kallar 
honom ”den obetydligaste bland Utile Dulci-rimmarne”, och bortsett från en dikt 
som har ”svag skymt av upfinning” kan ingen ”...nu mera stå ut med att läsa dessa 
på sin tid berömda tillfällighetsverser”. 

18 SOOP, Eric. Der Königl. Mayest. zu Schweden verordneter Gouverneur über 
Liefland und die Stadt Riga, wie auch General Major über die Infanterie und 
Oberster über ein Regiment geworbener Dragouner, Ericus Soop Freyherr, Herr 
zu Brunäsz und Saleby. [=Headline.] Dated Riga 16. Aug. 1692. (Riga, 1692). 4to. (8) 
pp. Disbound. 3000:-

Not in VD17. Not in Libris. About the bürgerschaft in Pernau. These regulations 
from Riga are very rare. In VD17 there is only one registred, from 1695.

19 SOOP, Eric. Der Königl. Mayestät zu Schweden verordneter Gouverneur über 
Liefland und die Stadt Riga, General Major über die Infanterie und Oberster über 
ein Regiment geworbener Dragouner, Ericus Soop Freyherr, Herr zu Brunäsz und 
Saleby. [=Headline.] Dated Riga 24. Aug. 1692. (Riga, 1692). 4to. (7) pp. Disbound.
 3000:-

Not in VD17. Not in Libris. A regulation about the brewing of beer and destilling 
of brandy. These regulations from Riga are very rare. In VD17 there is only one re-
gistred, from 1695.



20 UDDENBERG, Nils. Idéer om livet. En 
biologihistoria. 1-2. Stockholm, Natur och 
Kultur, 2004. 8:o. 310; 317 s. Rikt illustrerad. 
Rött klotryggsband med skyddsomslag. Två 
volymer. 450:-

Andra tryckningen. Del 1 med underrubriken 
”En levande materia. Mångfald och utveck-
ling. Del 2: ”Arvets natur. Känn dig själv”.

21 (UNGE, Otto Sebastian von.) Författarens sednare Dalresa år 1833. Gammalt 
och nytt. Västerås, J. G. Björnståhls förlag/ tryckt av D. Torssell, 1835. 8:o. 95,+ (1) 
s.+ (8) s. medhäftad förlagsreklam i 12:o. Liten fläck 
på titelbladet. Häftad, med bevarat tryckt omslag, 
något trasig i ryggen. Med författarnamnet skrivet 
med bläck på främre omslaget. Med ägarnamnteck-
ningen Bergeling på omslaget och ur Gustaf Retzius 
bibliotek, med hans biblioteksstämpel. 3000:-

Wingborg 7936. Bring 551. Otto Sebastian von Unge 
(1797-1849) var militär, godsägare och författare av 
både dikter och skildringar av Sverige. Han utgav ef-
ter en tidigare resa i Dalarna 1826 ”Vandring genom 
Dalarne” (1829) och ”Utsigter till Wandring genom 
Dalarna” (1831), båda med litograferade planscher efter egna teckningar. Han utgav 
även i två delar ”Promenader inom fäderneslandet” (1831-32).

22 WARMHOLTZ, Carl Gust. Bibliotheca historica Sueo-Gothica; Eller förtekning 
uppå så väl trykte, som handskrifne böcker, tractater och skrifter, hvilka handla 
om svenska historien, eller därutinnan kunna gifva ljus; Med critiska och histo-
riska anmärkningar. 1-15. Köpenhamn, Rosenkilde og Bagger, 1966-68. 8:o. Mörkt 
brandgula okbd med guldornerade ryggar och gröna ryggtitelfält. Övre snitten 
grönsprängda. Åtta volymer. 3000:-

Den ursprungliga upplagan 
trycktes 1782-1817. Alltjämt stan-
dardbibliografin för äldre böcker 
i svensk historia.



23 WESTLUND, Börje. Svenska fornskriftsällskapet 
1944-1993. Historik. Uppsala, 2010. 8:o. 60,+ (7) s. 
Häftad, med skyddsomslag. (Samlingar utgivna av 
Svenska fornskriftsällskapet Serie 1. Svenska skrifter 
93.) 150:-

Det här är en fortsättning på Isac Collijns historik 
”Svenska fornskriftsällskapet 1843-1943”, som utkom 
vid hundraårsjubileet 1944. 

24 WIMMER, Ludvig Frans Adalbert. De danska runemindesmærker. Undersögte 
og tolkede af Ludv. F. A. Wimmer. Afbildningerne udförte af J. Magnus Petersen. 
1-4. Köpenhamn, Gyldendals boghandel, 1893-1908. Stor folio. 19,+ (1),+ CXCV s.+ 
2 grav. planscher; 174; (8),+ 502; (4),+ 328; (4),+ 214; (6),+ 215-234,+ XCVII pp. Löst 
bilagt är 5 oskurna deltitelblad som blivit överblivna vid inbindning samt prospekt 
(1) s. til tredje bandet. Förlagets något nötta halvklotband med tryckta pärmar. Ett 
par av banden med små revor överst i ryggarna. Sex volymer. 12000:-

Fiske Runic literature s. 82. I del 1:2 är medbundet ”Foreløbige bemærkninger” 8vo, 
(8) s. Komplett svit av Wimmers monumentala utgåva av danska (och skånska) run-
stenar, med fina trägravyrer av Magnus Petersen varav många helsides. Inledningen 
behandlar bl.a. danska inskrifter utomlands och utländska inskrifter i Danmark. 
Del 1: Almindelig indledning & de historiska runemindesmærker. Del 2: Runestene-
ne i Jylland og på øerne (undantagen Bornholm). Del 3: Runestener i Skåne og på 
Bornholm. Del 4: Runeligstene of mindemærker knyttede til kirker. tillæg. Ordsam-
ling.


