
1 BÉDIER, Joseph. Romanen om Tristan och Isolde. Efter olika texter återställd af 
Joseph Bédier. Med företal af Gaston Paris. Bemyndigad öfversättning af Mauritz 
Boheman. Stockholm, Hugo Gebers förlag, 1902. 8:o. (4),+ XV,+ (blank),+ 227 s. 
Rött marokängband med sparsamt guldornerad rygg, omslaget medbundet (Edith 
Welinder 1953). Liten fläck på främre pärmens nedre hörn. Med dediktion till 
Wilhelm Peterson-Berger från översättaren på främre omslagets insida och med 
dennes namnteckning på titelbladet. På främre omslaget finns Gerda Hellströms 
namnteckning, ”1912 efter mor”. 900:-

Wagnerentusiasten, tonsättaren Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942) är en fin pro-
veniens på Tristan och Isolde, given som gåva av översättaren Mauritz Boheman 
(1858-1908). Nu måste Peterson-Berger dock ganska snabbt ha gjort sig av med bo-
ken, eftersom Gerda Hellström redan 1912 har fått den efter sin mor. Kanske modern 
fått den av Peterson-Berger?
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2 (BERG, Per Gustaf.) Svenska småsaker. Korta skildringar, anekdoter och historier 
ur forntid och nutid. 1-2. Stockholm, P. G. 
Berg, 1870-71. 8:o. (8),+ 375; (8),+ 216 s. Nött 
samtida hfrbd med guldornerad rygg, övre 
kapitäl med skada. Med namnteckning och 
med Bengt Schönbäcks exlibris. 1200:-

Rolig samling historier samlade av P. G. Berg. 
Andra delen med ett extra titelblad med titeln 
“Svensk mystik. Innehållande anekdoter och 
historier om alkemister, astrologer och mystici, 
syner, uppenbarelser, trolldom, spökhistorier, 
spådomar, drömmar, vidskepliga seder och 
bruk, nemesis divina samt andra underbara 
tilldragelser”. Första delen med underrubri-
kerna ”Samtida händelser” och ”Svenska små historier och anekdoter” och behand-
lar bl.a. svenska originaler, hattar, personer med ovanlig längd, dueller, storätare, 
samt har ett osannolikt register!

3 DÜBEN, Gustaf von. Om Lappland och lapparne, företrädesvis de svenske. Eth-
nografiska studier. Med 1 karta, 8 planscher och 78 träsnitt. Stockholm, P. A. Nor-
stedt & söner, 1873. 8:o. VII,+ (1),+ 528 s.+ 8 litogr. planscher, varav 2 i färg,+ stor 
utvikbar litogr. karta lös i ficka. Något nött dek. 
okbd. Fläck på frampärmen. Med Eugène Lewen-
haupts namnteckning. 2200:-

Marklund 2112. Planscherna är litograferade av 
Schlachter & Seedorff. De båda färglitografierna 
föreställer Eva Brita Mulka från Tuorpen by i 
Lule lappmark resp. Per Olof Amundsen Länta 
från Sirkas by också i Lule lappmark. Kapitel 15, 
"Lapparnas nuvarande tillstånd och blick på deras 
framtid” är skrivet av H. A. widmark. Innehåller 
även en i stor utsträckning kommenterad littera-
turförteckning.



4 Edda. BUGGE, Sophus (utg). Norroen fornkvaedi. Islandsk samling af folkelige 
oldtidsdigte om nordens guder og heroer almindelig kaldet Saemundar Edda 
hins fróda. Udgiven af Sophus Bugge. Kristiania 
(Oslo), P. T. Mallings forlagsboghandel, 1867. 8:o. 
(2),+ LXXX,+ 450,+ (1) s.+ faksimil. Lätta lager-
fläckar, större fläck s. 43-44. Samtida halvperga-
mentband med guldornerad rygg, marmorerade 
snitt. Ur Eugène Lewenhaupts bibliotek på Säby-
lund, med hans exlibris. 2500:-

Fiske s. 108. Första upplagan av Bugges viktiga ut-
gåva av den poetiska eddan. ”Norrœn fornkvædi 
är Bugges huvudarbete inom den nordiska filologin 
och blev fullkomligt grundläggande för tidens ed-
daforskning, och här lämnas bland annat för för-
sta gången en fullständig redogörelse över de olika 
edda-handskrifterna.”

5 FONTAINE, Jean de la. Contes et nouvelles en vers par Jean de la Fontaine. Édi-
tion illustrée de compositions gravées d’apres les dessins de Charles Eisen. Avant-
propos par Ad. van Bever. Paris, Les éditions G. Crès et Cie, 1922. 8vo. Portrait,+ 
(4),+ xxviii,+ (2),+ 355,+ (1); portrait,+ (6),+ 384,+ (2) pp.+ 83 plates. Titles printed in 
red and black. Blue half morocco, gilt spine with green inlays, gilt boards, top edge 
gilt. Two volumes. Book plate of Palle Helmer Petersen. 2500:-

No. 206 of 360 copies printed on Grand Vergé de Rives. Frontispiece portraits of La 
Fontaine and Eisen from the contemporary engravings and with 83 engraved plates 
from the originals by Eisen, and with numerous wood engraved head- and tailpieces 
by P. Baudier after the original drawings by Eisen. 



6 [Forsell.] (STRÖMBERG, Kjell.) Carmen. Ånyo iscensatt av Harald André och 
Gustavo Bacarisas. Mise en scène par Harald André et Gustavo Bacarisas. Stock-
holm, Hasse W. Tullberg, 1922. 8:o. 32 s. Rikt illustrerad i färg med dräkter och 
dekor. Snörhäftad med tryckt omslag. Tillskrift på främre omslaget med bläck: 
”Med vänliga julhelsningar från Höstsol och en gammal f.d. Smugglarhöfding och 
Toreador/ John Forsell.” 750:-

Hovsångaren och operachefen John Forsell (1868-1941) debuterade i Carmen på 
Stockholmsoperan både som Escamillo och som Smugglarhövdingen 1896, och han 
utförde den förra rollen 16 gånger och den senare 53 gånger.

7 [Forsell.] GUSTAVSON, Folke (red.). Boken om John Forsell. Utgiven av Operan 
på John Forsells 70-årsdag den 6. nov. 1938. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 
1938. 8:o. Grav. porträtt,+ 112 s.+ 56 planscher på 28 blad. Något nött rött hfrbd, 
guldornerad rygg med upphöjda bind, övre guldsnitt och med omslaget medbun-
det (P. A. Norstedt & söners bokbinderi). Med Viktor Åströms exlibris. Det grave-
rade porträttet signerat av John Forsell och av konstnären John Jon-And med bly-
erts och med blyertsdedikation till Vikor Åström ”...med tack för Forsellbreven” 
från Jon-And. 1200:-

Det finns en numrerad bibliofilupplaga i 200 exemplar, vilka alla har det röda för-
lagsbandet, det graverade porträttet och är signerade av John Forsell. Detta exem-
plar har dock inget nummer. 



8 FRANZÉN, Frans M. De första orden till S:t Clara församling i Stockholm af 
dess kyrkoherde Frans M. Franzén. Stockholm, Olof Grahn, 1825. 8:o. IV,+ 62,+ 
(1) s. Något solkigt titelblad, småfläckar. Något nött senare marmorerat pappband 
med röd ryggtiteletikett (G. Hedberg). 950:-

Innehåller provpredikan kyndelmässodagen 1824, inträdes-
predikan pingtsdagen 1825 och en predikan 1:a söndagen 
efter trefaldighet 1825.

Frans Michael Franzén (1772-1847) flyttade till Sverige 1811 
och tillträdde kyrkoherdetjänsten i regalpastoratet Kumla 
och Hallsberg. 1824 blev han kyrkoherde i Klara församling 
i Stockholm och verkade där till 1834, då han utsågs till 
biskop i Härnösands stift där han stannade till sin död.

9 HAUSEN, Reinhold. Namn- och vapenristningar på 
Ålands utskär. Särtryck ur Finskt Museum 1925. Helsing-
fors, 1925. 8:o. 11-16. Häftad med något nött omslag. Dedi-
kation till Eugène Lewenhaupt från förf. 250:-

10 HYLTÉN-CAVALLIUS, Gunnar Olof & STEPHENS, George. 
Sveriges historiska och politiska visor. Samlade och utgif-
vna. Första delen, från äldre tider intill år 1650. Örebro, N. 
M. Lindh, 1853. 8:o. XII,+ 372 s. Veck på s. 261-268. Samtida 
hfrbd, guldornerad rygg, blå marmorerade pärmpapper, mar-
morerade snitt. Från Säfstaholms bibliotek med Gustaf Trolle 
Bondes förgyllda monogram på ryggen och exlibris, och Sä-
byholms exlibris. 1600:-

Allt som utkom. Från sidan 357 musikexempel. Visor från den 
medeltida Eriksvisan till hyllningar över Westfaliska freden. 

11 HYLTÉN-CAVALLIUS, Gunnar Olof. Slägt-minnen från Sunnanvik. 
Stockholm, Ivar Haeggströms boktryckeri, 1879. 8:o. 88 s. Samtida vin-
rött kbd, något blekt guldornerad rygg. 750:-

Tryckt i 100 exemplar, ”Att utdelas vid min dotter Signes bröllop på Sun-
nanvik, den 27 september 1879”. G. O. Hyltén-Cavallius (1818-89) var vid 
tillfället 61 år gammal och vänder sig i förordet till sina små barnbarn.



12 [Karl XII.] OEDMAN, Johan. Cursus et decursus solis Svediaci circa obitum 
augustissimi principis & incomparabilis herois ac domini Caroli XII, Suecorum, 
Gothorum Vandalorumque regis &c. Iam beatissime gloriosissmæque memo-
riæ, cum ossa eius regali pompa humo mandarentur Holmiæ die 26 Febr. 1719. 
[=Rubrik]. Stockholm, Joh. H. Werner, 1719. Stor folio. Ettbladstryck. Vikt, nagg i 
kanterna och med ett stycke i marginalen bortklippt. 4000:-

Hyllningsdikt över Karl XII vid begravningen i Riddarholmskyrkan den 26 februari 
1719 satt i tre fält. Övre fältet med rubriken omgiven av hyllningstext som är satt i 
formen av två stycken ”XII”, i mittenfältet latinsk dikt med texten satt i formen av 
en sol med solstrålar och i nedre fältet svensk dikt i 12 rader uppdelade i tre sektio-
ner. Johan Oedman (1682-1749) var lärd präst i Tanums socken i Bohuslän och är 
mest känd för sin Bohusbeskrivning ”Chorographia Bahusiensis” från 1746.



13 LILJEGREN, Johan Gustaf. Skandinaviska fornålderns hjeltesagor; till läsning 
för Sveriges ungdom, efter isländska handskrifter utgifne med historiska upplys-
ningar af Joh. G. Liljegren. 1-2. Stockholm, Zacharias Haeggström, 1818-19. 8:o. 
Grav. front,+ (8),+ LVIII,+ 338,+ (2) s.; grav. front,+ (4),+ XXXVI,+ 313,+ (1),+ 76 s. 
Fläckig och lagerfläckig. Planschen i första delen med lagning i ytterkant och sista 
s. med papperslagning i nedre hörn, andra delen med något solkigt titelblad. Nötta 
samtida hfrbd, guldornerade rygar med röda, gröna och svarta etiketter. Två vo-
lymer. Ur Axel Gabriel Oxenstiernas bibliotek, med hans heraldiska exlibris med 
initialerna ”AGO”. 2500:-

Fiske, 529. Afzelius. Svenska skrifter rörande Island s. 39. Första delen med deltiteln: 
”Gånge Rolfs saga, med en plansche, föreställande inre utseendet af de forntida 
konugarnes gästrum”. Andra delen med deltiteln: ”Örvar Odds samt Jarlmans och 
Hermans sagor, med en plansch, föreställande inre utseendet af ett hvardagsrum på 
Island i 10de århundradet”. Johan Gustaf Liljegren (1791-1837) blev 1824 riksantikva-
rie. ”På egen begäran fick han 1817 till bla Tegnérs förargelse i uppdrag att översätta 
o utge på KB förvarade isländska manuskript. Han valde fornaldarsagorna, men 
resultatet, som trycktes under titeln Skandinaviska fornålderns hjeltesagor, blev inte 
någon förlagsframgång. Av planerade tio band utkom två o de var alltför lärdoms-
tyngda för att nå en större publik. Arbetet hade dock betydelse för att sprida kun-
skap om de isländska sagorna i Sverige på 1800-talet” (Bertil Broome i SBL).



14 OVIDIUS NASO, Publius. Någre fabler af Ovidii metamorphoses förswänskade. 
Stockholm, Julius G. Matthiæ, 1708. 4:o. ):(4,+ )()(4,+ A4–R4,+ (1) blad med tryck-
fel. (153) s. Med 19 grav. illustrationer av N. Guerard i texten, samt en grav. vinjett 
i förordet. Solkigt titelblad med papperslag-
ningar, fläckar och bläckplumpar, större fläck 
blad E4-F1, sista bladet med bläckklotter. 
Nött samtida pergamentband, skärmärken 
på pärmarna och med del av yttre skiktet 
på frampärmen bortskuret. Med ett antal 
1800-talsnamnteckningar och anteckningar 
på pärmarnas insidor och på sista blanka si-
dan. 4800:-

Klemming, En antecknares samlingar s. 113. 
Med det ofta felande rättelsebladet. Första 
tryckta svenska Ovidiusöversättningen, utgi-
ven och översatt av Jacob Reenstierna (1659-
1716). Den utkom både i en 8:o och en 4:o utgåva. Illustrationerna hade Samuel 
Columbus låtit utföra i Paris av N. Guerard för en planerad tidigare Ovidiusutgåva, 
som inte blev av. Plåtarna blev sedan liggande ända till Reenstierna låter använda 
dem till denna utgåva. Dessa finns både inklistrade (i 8:o upplagan) och graverade 
på sidorna (4:o upplagan). Med företal av både Reenstierna och av G. Peringer Lilje-
blad. 

15 RUSSWURM, Carl Friedrich Wilhelm. Eibofolke oder 
die Schweden an den küsten Ehstlands und auf Runö. 
Eine historisch-ethnograhische von der Kaiserlichen 
Akademie de Wissenschaften zu St. Petersburg mit ei-
nem demidowschen Preise gekrönte Untersuchung. Mit 
Urkunden, Tabellen und lithographirten Beilagen. 1-2 
+ Atlas. Reval [Talinn], J. Kelchen, 1855. 8vo + atlas in 
oblong 4to. XIX,+ (blank),+ 180, (4),+ 187-254; (2),+ 424 
pp.+ 20 lith. maps and plates, one hand coloured. Page 
179-180 in part one is a folding doublepage. Worn con-
temporary half calf, gilt spines rubbed, marbled edges, 
atlas sewn as issued with blue original lith. wrapper. 
Three volumes. The atlas has been folded. 4500:-

Winkelmann 1311. Setterwall 7725. First edition. The at-
las with the title ”Lithographierte Beilagen zu Eibofolke 
oder die Schweden an den küsten Ehstlands und auf 
Runö. entworfen von C. Rüssworm, auf Stein gezeichnet 
und gedruckt von W. Macdonald.” ”Eibofolke, stundom 



brukad beteckning för den svensktalande befolkningen i Baltikum och i Gammal-
svenskby i Ukraina. Namnet användes i skrift först 1855 av Carl Friedrich Wilhelm 
Russwurm (1812-1883) i arbetet "Eibofolke oder die Schweden an den kusten Ehst-
lands und auf Runö" och återger (med delvis tysk skrivning) det estsvenska dialekt-
ordet ajbofålke eller äjbofålke.”

16 RYDBERG, Viktor. Fädernas gudasaga. 
Berättad för ungdomen. Illustrerad av John 
Bauer. Stockholm, Bonniers, 1926. 8:o. 245,+ 
(3) s. Oklotryggband med färgillustration 
monterad på främre pärmen. 300:-

Femte upplagan. Den första kom 1887. John 
Bauers illustrationer publicerades dock för-
sta gången i tredje upplagan från 1906. En 
tysk översättning med Bauers illustrationer 
publicerades 1911.

17 SIDENBLADH, Karl. Sveriges härads- och sockennamn. Andra upplagan. Stock-
holm, P. A. Norstedt & söner, 1873. 8:o. (2),+ 126 s. Något nött samtida hfrbd, guld-
ornerad rygg. Med Carl von Essens namnteckning. 600:-

Detta är den första i bokform utgivna upplagan. Upsatsen utkom första gången i 
”Statistisk Tidskrift”, årgång 1872, häfte 2. 

18 STURLASSON, Snorre || RASK, Rasmus (utg.) Snorra-edda ásamt skáldu 
og tharmed fylgjandi ritgjördum. Eptir gömlum 
skinnbókum. Útgefin af R. Kr. Rask. Stockholm, pren-
tud i hinni Elménsku prentsmidju, 1818. 8:o. 15,+ (1),+ 
16,+ 384 s. Papperslagning i yttermarginal s. 217-224. 
Delvis oskuren i hfrbd med guldornerad och blind-
präglad rygg med röd titeletikett, marmorerade pärm-
papper (G. Hedberg.) Fint pastischband. 2500:-

Fiske 115. Saknar ett rättelselblad. Den första moderna 
textutgåvan av Snorres Edda, utgiven av det unga 
språkgeniet Rasmus Rask. Denne var vid tiden verksam 
i Stockholm och samarbetade bl.a. med A. A. Afzelius 
med den poetiska Eddan, som han också gav ut samma 
år.



19 STURLASSON, Snorre. Heimskringla eda sögur 
Noregs konunga Snorra Sturlansonar. 1-3. Uppsala, 
W. Schultz, 1870-72. 8:o. (4),+ 244,+ (1); (4),+ 294,+ 
(1); (4),+ 294 s. Samtida halvpergamentband, guld-
ornerad rygg och marmorerde snitt. Ur Eugéne 
Lewenhaupts bibliotek, med exlibris. 1500:-

Fiske s. 536. Ett nytryck av den isländska original-
texten, utgiven av N. Linder och K. A. Hagson med 
lätta förändringar efter C. R. Ungers utgåva från 
1868.

20 SÄVE-SÖDERBERGH, Torgny (Ed.) The Scandinavian Joint Expedition to Suda-
nese Nubia Publications. I-IX. Stockholm, Scandinavian University Books, 1970-
73. 4to. Publ. cloth, with dustwrappers. 14 volumes. 6000:-

Complete set of the archaeological publications from the large Scandinavian Nubia 
expedition, made within the framework of UNESCO. I:1-2. The Rock Drawings, by 
Pontus Hellström and hans Langballe. II. Preceramic sites. by Anthony E. Marks. 
III:1-2. Neolithic and A-Group Sites, by Hans-åke Nordström and Randi Håland. 
IV:1-2. C-Group, pangrave and Kerma Sites. by Hans Åke Nordström, Irmeli Oja-
maa-Koskinen. V:1-3. Pharaonic New Kingdom Sites, by Rostislav Holthoer, irmeli 
Ojamaa-Koskinden, Torgny Säve-Söderbergh. VI. Late Nubian cemeteries, by Od-
mund Möllerup and Evelyn Oldenburg. VII. Late Nubian Sites, Chuches and Settle-
ments, by C. J. Gardberg and Torngy Säve-Söderbergh. VIII. Late Nubian Textiles, 
by Ingrid Bergman. IX. Human Remains, by Ole Vagn Nielsen.



21 WALSH, Robert & ALLOM, Thomas. Constantinople and the Scenery of The 
Seven Churches of Asia Minor. Illustrated. In a series of drawings from nature by 
Thomas Allom. With an historical account of Constantinople and descriptions of 
the plates by the rev. Robert Walsh. 1-2. London, Fischer, Son & Co, (1838). Engr. 
title,+ (4),+ xxxvi,+ 84 pp.+ 46 steel engraved plates,+ engr. map; engr. title,+ (4),+ 
100 pp.+ 48 steel engraved plates,+ folding engr. map. Original green patterned 
morocco, gilt spines and boards, gilt edges. Two volumes, spine somewhat faded 
and volume one with a crack in lower end. Owner’s library stamp of C. FR. Waern.
 9500:-

Blackmer 1766. Atabey 1316. First edition. With an extra plate in volume one: “Pass 
in the Balkan Mountains”, which makes two different plates with that name and a 
total of 94 plates. Both Blackmer and Atabey counts 93. Walsh text was translated 
into a german edition and Alloms illustrations has been used in many other works. 
part two in the serie ”Fisher’s Illustrations of Constantinople and its Environs”, 
which is the title on the engraved title leaves. 



22 WILSON, Victor. Commerce in Disguise. War and 
Trade in the Caribbean Free Port of Gustavia, 1793-1815. 
Ak. avh. Åbo, Åbo Akademis förlag, 2016. 8:o. 319 s. 
Häftad. 300:-

Om handeln på St. Barthelemy, bland annat om slav-
handeln.

23 WRANGEL, Fredrik Ulrik. Anteckningar om Ryt-
terns socken af F. U. Wrangel. Stockholm, Central-
tryckeriet, 1886. 8:o. (8),+ 218,+ 105,+ (4) s.+ utvikbar 
tabell,+ litogr. karta,+ 5 planscher i ljustryck. Samtida 
hfrbd, guldornerad rygg med upphöjda bind och röd 
titeletikett samt med främre omslaget medbundet. De-
dikation till Eugéne Lewenhaupt från författaren och 
med dennes exlibris. 1100:-

24 ÖDMANN, Samuel. Hågkomster från hembygden och skolan. Af Sam. Ödmann. 
1. Ett presthus i Småland från förra århundradet. 2. Skolan i Wexiö, för sextio år 
sedan”. Örebro, N. M. Lindhs boktryckeri, 1842. 8:o. 91 s. Lätta småfläckar. Senare 
marmorerat pappband, guldornerad rygg med grön titeletikett. 750:-

Tredje upplagan av ett av den svenska memoar-
litteraturens klassiska arbeten. Den utgavs med 
anmärkningar av C. G. Rogberg. "Ett presthus..." 
skrevs ursprungligen åt vännen E. M. Fant, då 
denne förlorade sin maka 1801. Manuskripet till-
hörde Fant och hans släkting Rogberg gav ut det 
efter Ödmanns bortgång. Denna var annars känd 
för att inte vilja ge ifrån sig någon information 
om sig själv. Samuel Ödmann (1750-1829) är idag 
mest känd för sin botanik över Heliga Landet, sina 
översättningar och sammandrag av reseskildringar 
samt för att ha tillbringat större delen av sitt liv 
liggande till sängs.


