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1

ANDREWS, Christopher Columbus. Report from
Mr. Andrews, minister resident of the United States
at Stockholm, on Pauperism & Poor-Laws in Sweden and Norway. Reprinted from ”Foreign Relations
of the United States” 1876. London, John S. Levey,
1877. 8vo. 32 pp. Sewn as issued. Library stamp of
Norra Latinläroverkets bibliotek.
600:The american soldier and diplomat Christopher Columbus Andrews (1829-1922) was Minister Resident
of the United States to Sweden and Norway during
the years 1869-1877 and as such living in Stockholm.
Includes a chapter on ”Pauperism in Stockholm”.

2

ANDREWS, Christopher Columbus. Report from
Mr. Andrews, minister resident of the United States at Stockholm, on the Revenue from Spirits and
on the Civil Service in Sweden. Reprinted from
”Foreign Relations of the United States” 1876. London, John S. Levey, 1877. 8vo. 24 pp. Sewn as issued.
Library stamp of Norra Latinläroverkets bibliotek

600:The american soldier and diplomat Christopher Columbus Andrews (1829-1922) was Minister Resident of
the United States to Sweden and Norway during the
years 1869-1877 and as such living in Stockholm.
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3

BAGHAT, Aly Bey. Les manufactures d’étoffe
en Égypte au moyen age. Communication faite à
l’Institut Égyptien dans la séance du 6 avril 1903.
Cairo, Imprimerie National, 1904. 8vo. 13 pp.+
double page photo plate. Sewn as issued, with
printed wrappers, worn spine and wrappers with
paper repair.
450:-

4 Beckford. OSTERGARD, Derek E. (Ed.) William Beckford, 1760-1844: An Eye for the
Magnificent. New Haven, Yale University
Press, 2001. 4to. 448 pp. Richly illustrated.
Publ. cloth with dustwrapper.
1500:Magnificent catalogue for the exhibition,
”William Beckford, 1760-1844: An Eye for the
Magnificent” at the The Bard Graduate Center
for Studies in Decorative Arts, Design and Culture, october 2001 to january 2002, and at The
Dulwich Picture Gallery in London, february
to april 2002.

5

BERGFALK, Pehr Erik Om svenska städernas författning och förvaltning. Ak. avh. 1-5. Uppsala, Leffler och
Sebell, 1838. 8:o. (4),+ 24; (2),+ 25-56; (2),+ 57-88; (2),+ 89104; (4),+ 105-123,+ (1) s. Lätta lagerfläckar. Oskuren i modernt halvpergamentband, guldornerad rygg med svart
titeletikett, marmorerade pappärmar. ”Herr Elmgren”
med bläck på andra delens titelblad.
750:Setterwall 5554. Avhandlingsserie med Pehr Erik Bergfalk
som författare och preses och med Johan August Posse,
Thure Arvid Billbergh, Carl Johan Casimir Freidenfelt,
Carl Gustaf Almquist och Olof Fredrik Nymansson som
respondenter. Ovanlig med dissertationstitelbladen kvar.
Sidorna 1-9 avhandlar de svenska städerna medan resten
behandlar europeiskt och allmänt stadsväsen.

6 Brandel. EWERLÖF, F. A. La myriade. Système chronologique pour une période
de dix mille ans par M. Henri Brandel. Exposé d’après les manuscrits inédits de
l’auteur par F. A. Ewerlöf. Köpenhamn, H. H. Thiele, 1853. 8:o. (2),+ IV,+ (4),+ 81,+
(blank),+ (23) s. Häftad, med något nött omslag, lätt trasigt i ryggen.
1200:De sista 24 sidorna utgör tabeller. Det kronologiska
tidsräkningssystemet Myriaden uppfanns av Henrik
Brandel för att avhjälpa den gregorianska tidräkningens felaktigheter. Myriadalmanackor utgavs för myriad 3796 till 3824, dvs mellan år 1796 och 1824. Systemet lades fram för den franska nationalförsamlingen
1793 som ett av flera nya tidräkningssystem, men blev
bortvalt. Detta är den första kompletta sammanställningen av grunderna för systemet.

7

Brenner. KRASNOBAEVA, Julia. Sveonum monumenta vetusta. The Numismatic
Collection of Elias Brenner and Pavel Grigorievich Demidov. Stockholm, Svenska
Numismatiska föreningen, 2018. 4:o. 448 s. Rikt illustrerad. Förlagsband, litet hack
i ryggen.
300:Först utgiven på ryska som utställningskatalog för utställningen på
Pushkin State Museum of Fine
Arts som pågick juni 2017 till januari 2018. Översatt till svenska av
Helena Sorokina och författaren.
Brenners myntsamling såldes 1721
till den engelska handelsmannen i
Stockholm Walter Grainer. Denna
samling såldes efter Graingers död
1729 till familjen Demidov och försvann till Ryssland för att så småningom hamna på Pushkinmuseet.
Först på 1960-talet blev man klar
över var åtminstone delar av Brenners samling befann sig och först
nu har hela historien om Brenners
myntsamlings öden blivit ordentligt
kartlagd.

8

CELSIUS, Olof [d.y.] Konung Erik den fjortondes historia, sammanskrefwen efter gamle handlingar. Stockholm, Holmeri Tryckeri, på eget förlag, 1774. 8:o. (6),+
304,+ (1) s. Enstaka fläckar på s. 95-96, 148, 205.
Något nött samtida hfrbd, guldornerad rygg med
upphöjda bind och svart titeletikett. Med Jacob
Stierncronas överstrukna namnteckning, samt
äldre helt raderade.
2000:Setterwall 1174. Första rätt ovanliga upplagan.
En andra utvidgad upplaga trycktes i Lund 1795.
Warmholtz 3164 uppger att Salvius några år tidigare tryckt de första fem arken av en tidigare version av arbetet, som sedan avstannade. Warmholtz
menar också att trots författarens misstag “Arbetet
förtjenar et Hedersrum ibland våra Konunga-Historier” och tillägger: “Tryck och Paper svara däremot aldeles icke mot Bokens invärtes värde”.

9 CURJEL, Hans. Experiment Krolloper 1927-1931. Aus dem Nachlass herausgegeben von Eigel Kruttge. München, Prestel-Verlag, 1975. Oblong 8to. 504 pp. Richly
illustrated, partly with pasted colour illustrations. Publ. boards with dustwrapper.
(Fritz Thyssen Stiftung. Studien zur Kunst des neunzehnten Jahrhunderts. Band
7.)
1500:The Kroll Opera, the famous Berlin avant-garde operahouse under Otto Klemperer
survived only four years, 1927-31. Hans Curjel (1896-1974) was stage director for the
opera during these years.

10 GUSTAV III || GEIJER, Erik Gustaf (utg.) Konung
Gustaf III:s efterlemnade och femtio år efter hans
död öppnade papper. Öfversikt, utdrag och jemnförelse af E. G. Geijer. 1-3:I-II. Uppsala, Wahlström
& Låstbom, 1843-45. 8:o. (2),+ IV,+ (1),+ (blank),+
239; 238,+ (2); (4),+ 165,+ (3); (2),+ 209,+ (3) s. Andra
delen med svag fuktrand i marginalen. Samtida
ljusbruna hfrbd, guldornerade ryggar med svarta,
lätt nötta titelfält (Levin).Två volymer.
1500:Setterwall 3449. De ”Gustavianska papperen”, vilka
Gustav III genom testamente 1778 skänkte till Uppsala universitetsbibliotek, med föreskriften att de
skulle öppnas femtio år efter hans död, innehåller
viktiga bidrag till den gustavianska tidens historia.
De utgavs även i en tysk översättning.

11 HILDEBRAND, Karl. Johan III och Europas katolska makter 1568-1580. Studier i 1500-talets politiska historia. Ak. avh. Uppsala, 1898. 8:o. XXIX,+
(1),+ 321 s. Trevligt blått hkbd, guldornerad rygg
med brunröd titeletikett och med omslaget medbundet (G. Hedberg.) Dedikation till amanusensen
på k. bibliotketet P. G. Beijer. Exlibris
600:Setterwall 616.

12 HJELMÉRUS, Alfred. Gustaf IV Adolfs frierier
efter expeditionssekreterarens Samuel Hjelmérs
dagboksanteckningar af Alfred Hjelmérus. Lund,
Colin & Zickerman, 1891. 8:o. 126,+ (1) s. Vinrött
hkbd med guldornerad rygg.
600:Setterwall 2290. Ovanlig. Samuel Hjelmérus (17581821) var diplomat, bl.a chargé d’affaire i Hamburg
och senare förste expeditionssekreterare för utrikes
ärenden. 1795 deltog han vid underhandlingarna i
Wismar rörande Gustav IV Adolfs planerade förmälning med prinsessan Lovisa Charlotta av Mecklenburg-Schwerin.

13 IVARSSON, Gustaf. Johan III och klosterväsendet. Ak. avh. Lund, Gleerups, 1970. 8:o. (7),+
(blank),+ 283 s. Grönt halvlinneband med röd
titeletikett, främre omslaget medbundet. Lätt
nötning på främre falsen. (Bibliotheca Theologiae practicae, 22.)
450:-

14 [Koringa.] The Great Koringa. La seule femme fakir
du monde. Directeurs! - Agents! Aarhus, O. E. Christiansen, (1936). 4to. 12 pp. Fully illustrated in colour.
Stapled as issued, with green wrappers with gilt lettering, spine slightly worn and faded.
4500:An advertisment to agents and circus managers that
they can book Koringa and her luxurious show including hypnosis of crocodiles and serpents etc. Text in
French, German and English and printed in several
colours. Added with ink on the title page is her present
engagement at Cirkus Miehe-Kolzer in Yoby Denmark,
december 1, 1936.

Koringa, or Renée Bernard (1913-76), was one of the first modern female ”magicienne” stars and she advertised herself as the ”Only Female Fakir in the World”.
In 1937 she was discovered by the Mills Brothers Circus company and from 1938 she
was their great star, advertised as being a native of India ”...raised by fakirs in Bikanir after being orphaned at the age of three.” As a matter of fact she was born in
Bordeaux. Her show was centred around five crocodiles, which she hypnotised, and
exotic snakes, and with performers all dresed in eastern costumes and ”cirkassian”
afro-hair style.
This is an early advertisment leaflet before the Mills Brothers took over, advertising that it's time now to engage the fantastic Koringa, with references to the now
finishing tour which started in Italy in june 1935 and through Switzerland, Austria,
Poland and Riga (october 1936) and finally ending in Denmark, with ”1 Dec. 1936”
added in ink.
As Koringa toured in Sweden in 1934, after a show in Skutskär, the largest crocodile,
Napoleon, was found to have escaped. When this was discovered on the next day,
crowds of people took part in searching the nearby woods. Panic was near, until the
janitor of of the park found Napoleon, cold and tired, at the edge of the road. Koringa returned to Sweden in the 1950s.

15 [Nibelungenlied.] Das Nibelungenlied nach der Hohenems-Münchener
Handschrift (A) in phototypischer Nachbildung nebst proben der Handschriften B
und C. Mit einer Einleitung von Ludwig
Laistner. München, Verlagsanstalt für
Kunst und Wissenschaft, 1886. 8vo. (6),+
48,+ (1) pp.+ (58),+ (14) ll. with facsimil
on stiff paper. Contemporary full calf,
blind stamped spine with raised bands,
blindstamped boards with fleuons, inner blindstamped bordures, all edges gilt
(G. Hedberg). (Berühmte Handschriften
des Mittelalters in phototypischen Nachbildung. 1.) Book plate of Herman Wallin.
2500:Facimile edition in a fine pastich binding by Gustaf Hedberg.

16 ODHNER, Clas Theodor. Bidrag till svenska städernas
och borgareståndets historia före 1633. Ak. avh. Uppsala,
Edquist & k. 1860. 8:o. (3),+ (blank),+ 92 s. Litet stänk på
titelbladet. Rött hkbd med guldornerad rygg (Brödernas
Books bokbinderi, Lund).
600:Setterwall 438. Den blivande riksarkivarien C. T. Odhners
gradualavhandling, som ventilerades i Uppsala. Med tryckt
dedikation till morbrodern Nils Ericson.

17 Olofsson. FANT, Johan M. Tal, hållit då talemannen
för det ärbara och hederwärda bonde-ståndet Olof
Olofsson med utmärckt heder jordades i kongl. Riddarholms kyrkan, den 21 martii 1789. Stockholm, Kongl.
tryckeriet, 1789. 8:o. 15 s. Något solkigt titelblad. Tagen
ur band.
1100:Bonden Olof Olofsson (död 1789) var riksdagsman och
talman för bondeståndet vid riksdagen 1789. Han dog
dock under riksdagen och hans begravning bekostades
av Gustav III och hölls i Riddarholmskyrkan ”med all
den heder som talmannens och bondeståndets trohet mot
kungen och nit för fäderneslandet äger” som Gustav III
själv uttryckte saken.

18 ROZIER, Jean-François. Cours complet d’agriculture, théorique, pratique, économique, et de médecine rurale et vétérinaire, suivi d’une méthode pour étudier
l’agriculture par principes; ou dictionnaire universel d’agriculture. Par un Société
d’Agriculteurs, & rédigé par M. l’Abbe Rozier. 1-12. Paris, Rue et Hotel Serpente/
Moutarider/ Delain fils/ Marchant,
Drevet Crapart, Caille et Ravier, 17831805. 4to. (4),+ 702 pp.+ 21 engr. plates, of which 3 are folding,+ 2 folding
printed tabs; viii,+ 683 pp.+ 28 engr.
plates; (4),+ 685 pp.+ 20 engr. plates,
of which 2 folding; (4),+ 694 pp.+ 11
engr. plates, of which 1 folding,+ 1
printed tab.; (4),+ 747 pp.+ 31 engr.
plates, of which 3 folding; (4),+ 735,+
(1) pp.+ 24 engr. plates, of which 2
folding; (4),+ iv,+ 760 pp.+ 22 engr.
plates, of which 2 folding; (4),+ 8,+
709,+ (1) pp.+ 40 engr. plates; (4),+
608 pp.+ 18 engr. plates, of which 3
folding; engr. portrait,+ (4),+ xvi,+
456, 465-472, 475-490, 193-499,+ (1)
pp.+ 30 engr. plates, of which one folding,+ 1 printed fold. tab.; (4),+ LVI,+ 492 pp.+
3 large fold. engr. tabs,+ 14 engr. plates, of which 3 folding; (4),+ 668 pp.+ 10 engr.
plates, of which 1 folding,+ 1 folding printed tab. Together 272 engr. plates and an
engr. portrait. Somewhat worn contemporary half calf, gilt spines with beige and
green labels, red edges. 12 volumes, volume 7 with crack in front hinge. Part 10
lacks the gathering Kkk (p.457-464).
22000:-

Stafleu 2741a. Part one, two, four,
six, eight and nine in re-issues,
the rest in the first printing. Part
10, with the missing gathering, is
in a printing from 1797 (Stafleau
mentions only 1800). François
Rozier published volume 1-8 and
posthumously volume 9. He was
killed in action in 1793. Part 10 was
issued with an engraved portrait
of Rozier and a biography by A. J.
Dugour. Part 11 and 12 forms an
appendix, part 11 with an introduction by A. Thouin. With several
entries and plates on graps, pears,
apples, mechanical tools for agricultural works, gardenings etc, etc.
Jean-François Rozier (734-93) was
a french botanist and agronomist,
working a period together with J. J.
Rousseau.

19 SKYTTE, Johan. Een kort underwijsning, uthi hwad konster och dygder en
furstelig person skal sigh öfwa och bruka then ther täncker med tijden lyckosamligen regera land och rijke. Stält til then högborne furste och herre, herr Gustaff
Adolf, Sweriges rijkes arf-furste, hertig til Sudermanneland, Närike och Wärmland, etc. aff hans furstl. n. praeceptore Johan Skytte. Åhr 1604. Utan ort och år.
8:o. 48 s. Lagerfläckig. Sammanbunden med:
JACOB I. Regium donum eller konungzligh förähring, then stormächtige och
christelige konungs, Jacobi, then förste med thet nampnet, konung i Engeland,
Skottland, Franckrijke och Irland, hwilken H. K. Mayst. sin äldste son och arfwinge, hertigh Henrico hafwer tillskrifwit,
nu nyligen förswänskat aff Erico Schrodero. Stockholm, 1606 [men ca. 1678]. 8:o.
(24) s.,+ 76 blad. Brunfläckig. Samtida understrykningar och marginalanteckningar
med grönt bläck. Mycket fint grönt halvmarokängband från början av 1800-talet
med rikt guldornerad rygg och gröna
marmorerade pärmpapper. Från biblioteket på Ericsberg, med Carl Jedvard Bondes
exlibris.
9500:Collijn sp. 859 resp 418. Två furstespeglar
från 1600-talet. Ett nytryck av Johan Skyttes pedagogiska principer för en ung furste,
ställda till den blivande Gustav II Adolf
tillsammans med likaledes ett nytryck av
Jacob I:s av England råd till sonen Henrik.
Skyttes skrift trycktes första gången 1604 och
en nytryck gjordes 1678. Det är osäkert när
under 1600-talet denna upplaga trycktes.
Johan Skytte (1577-1645) född Schroderus, var diplomat, riksråd, universitetskansler
m.m. och lärare åt kronprins Gustav Adolf. Det är en redogörelse för vad en furste
bör lära sig och hur han bör styra, och som lämpade sig både som program för den
blivande Gustav II Adolf, och en angelägenhet för allmänheten, lämplig att trycka
1604, då den nya arvföreningen antagits på Norrköpings riksdag. Översättaren till
det andra arbetet Eric Schroderus (1575-1647) var bror till Johan och verkade även
som boktryckare. Kungen av England Jakob (James) I (1566-1625) var mycket lärd
och skrev ett flertal böcker. Denna furstespegel skrevs för äldsta sonen Henrik Fredrik, som dock dog redan 1612. Tronföljare blev istället hans yngre bror, den olycklige
Karl I.

20 SMITH, Elliot. Egyptian Mummies.
Reprinted from The Journal of Egyptian
Archaeology, volume 1, part III, july
1914. London, The Egypt Explorations
Fund, (1914). 4to. 189-196 pp.+ 2 plates.
Sewn as issued with wrappers. Together
with a photograph of an unwrapped
mummie, and an envelop containing
pieces of old linen and with early 20th
century handwitten text: ”Linen from
the mummy of Queen Nsitanebashrou
XXII dynasty, circa 900 B.C.”
4800:Possibly from the library of Elliot Smith. The photograph depicts the mummy of
Queen Nesitanebetashru, of the 21st dynasty rather than the 22nd. The same photo
appears in Elliot Smith’s 1912 catalogue of the Egyptian museum of Cairo.

21 STEPHENS, George. The Old-Northern Runic Monuments of Scandinavia and
England, now First Collected and Deciphered by Georg Stephens. With many
hundreds of facsimiles and illustrations, partly in gold and silver, bronze and colours; runic alphabets; introductions; appendices; wordlists, etc. 1-4. Köpenhamn,
H. H. Thiele, 1866-1901. Folio. Grav. porträtt,+ (4),+ LXX,+ 475, 476a-e, 477-501 s.+
utvikbar plansch,+ slip med information till bokbindaren. Ett inklistrat fotografi
i texten; grav. front,+ (6),+ 505-1038,+ (2) s.+ 12 färglitogr. planscher i guld och
silver,+ plansch; VIII,+ 508; (9),+ (blank),+ 108 s. Sammanlagt flera hundra trägravyrer i texten. Del ett och två lagerfläckiga. Del 1-2 i nötta samtida hfrbd, del 3-4
häftade, oskurna och ouppsprättade, del tre trasig och sprucken i ryggen och med
bakre omslaget löst. Fyra volymer.
15000:-

Fiske, Runic literature s. 68. Montelius 186, för del ett och två. Komplett uppsättning
av den engelske fornforskaren George Stephens monumentala arbete över runor
och runstenar. Del fyra publicerad postumt av Sven Otto Magnus Söderberg. Illustrationerna, liksom porträttet och frontispisen, är gjorda av J. Magnus Petersen.
Språk- och fornforskaren George Stephens (1813-95) från Liverpool intresserade sig
tidigt för Sverige, och han var starkt övertygad om anglosachsarnas skandinaviska
ursprung. År 1834 gifte han sig med Mary Bennett och flyttade till Sverige där han
kom i god kontakt med den vetenskapliga världen, fr.a. B. E. Hildebrand och G. O.
Hyltén-Cavallius, och han var med att 1843 grunda Svenska Fornminnesföreningen.
1851 utnämndes han till professor i engelska vid Köpenhamns universitet och han
började där att jobba på sitt vetenskapliga huvudarbete, det monumentala ”The
Old-Northern Runic Monuments”. Av värde är detta arbete fortfarande tack vare de
noggranna och utförliga avbildningar av föremål med runtext.

22 Westée. MÖLLER, P. von. Anteckningar af och om öfverste C. G. T. Westée. Utgifna av P. von Möller. Tryckt som manuskript. Stockholm, P. A. Norstedt, 1873.
8:o. (4),+ 79,+ (1) s.+ plansch med inklistrat
fotografi. Brunt hkbd med guldornerad
rygg (G. Hedberg stämplad). Ur C. M.
Carlanders bibliotek, med hans exlibris.

1200:”Tryckt som manuskript i liten uppl.” har
Carlander noterat med blyerts på frampärmens insida. Carl Georg Theodor Westée
(1798-1865), deltog som fransk militär både
i Grekland på 1830-talet och i kriget i Algeriet på 1840-talet. Han blev 1836 naturaliserad fransman och uppnådde överstes grad i
franska armén. Peter von Möller (1809-83)
var skånsk riksdagsman och framgångsrik
godsägare och boksamlare på Skottorp.

23 VIOLLET, H. & FLEURY, S. Un Monument des Premiers Siècles de l’Hégire en
Perse. (Extrait de la Revue Perse, 1921). Paris, Libraire Paul Geuthner, 1921. 4to.
225-234; 306-316 pp.+ 11 plates. Sewn as issued with printed wrapper, worn spine.
Dedication from Fleury to Johnny Roosval and with his library stamp.
750:-

24 WRANGEL, F. U. Liste des diplomates français en Suède 1541-1891. Stockholm,
P. A. Norstedt & söner, 1891. 8vo. XI,+ (blank),+ 95 pp. Brown half morocco, gilt
spine with raised bands, fine marbled paperboards. From the library of Ericsberg.
Lacks a preliminary leaf with the number of the copy.
1200:Ågren 232. Tryckt i en upplaga på 150 exemplar.

