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f ö r o r d

I denna katalog presenteras ett stort urval ur min kollega Sten Lundquists 
efterlämnade referensbibliotek och den är tänkt som ett minne över en 
skicklig antikvariatsbokhandlare och hans arbetsredskap. Sten Lundquist 
höll en hög standard både vad gäller de bokauktionskataloger han var 
med och skrev och de äldre böcker han hade till salu i sin trevliga butik, 
där referensbiblioteket fyllde de flesta hyllorna i kontorsrummet till vän-
ster. Att det rör sig om ett flitigt använt arbetsbibliotek framgår av förelig-
gande katalog och bland böckerna finns, med några undantag, inga prakt-
exemplar. Det har självfallet aldrig varit syftet att pråla annat än med 
kunskap. Vi har som vanligt varit petiga med skickbeskrivningarna men 
har inte alltid nämnt Sten Lundquists diskreta och prydliga noteringar i 
blyerts. Dessa återfinns inte minst i litteraturlistor där han bockat av de 
referensverk han redan hade och markerat de som borde skaffas fram i det 
lika stimulerande som mödosamma arbetet med att komplettera sitt refe-
rensbibliotek. Med denna katalog öppnas många möjligheter för kund-
kretsen att komplettera sitt!

 Med vänliga hälsningar! 
          Mats Rehnström

Ps. Ytterligare böcker och inte minst antikvariatskataloger ur Sten Lundquists 
referensbibliotek kommer att säljas framöver via antikvariatets nyhetsbrev, vilka 
skickas ut via e-post. De som inte redan får nyhetsbreven är hjärtligt välkomna 
att höra av sig för att erhålla dem fortsättningsvis. Ds.



a n t i k va r i at sbok h a n dl a r e

s t e n  l u n d q u i s t

I september 1973 öppnades ett nytt antikvariat i Göteborg av Sten Lund-
quist på Geijersgatan 5, ett stenkast från Stadsbiblioteket och åt andra 
hållet ett stenkast från Landsarkivet. Därmed påbörjades ett generations-
skifte i branschen, de antikvariat som då fanns i staden var på tillbaka-
gång. Två av dem var grundade 1918, ett 1939 och Gumperts antikvariat 
hade upphört några år tidigare. Endast ett av de dåvarande antikvariaten 
levde över millennieskiftet.
 Sten var urgöteborgare, född 1937 och sedan tidig ungdom intresserad 
av böcker och läsning. Han kom att arbeta hos flera av stadens bokhand-
lare, innan han övergav den nya boken. ”Förut arbetade jag i bokhandel. 
Jag slutade när bokhandeln upphörde att vara bokhandel” sa Sten i en 
intervju.
 En person som inspirerade den blivande antikvariatsbokhandlaren var 
Willy Heimann, den legendariske föreståndaren för Sandbergs antikva-
riska avdelning. Sten berättade om ett besök hos honom i Stockholm då 
Heimann visade runt honom bland sina samlingar. Särskilt imponerad 
blev besökaren av den stora mängden bibliografier och bokväsen.
 Inför etableringen behövdes böcker: ” jag satte mig helt enkelt på auk-
tionskammaren en hel vår och köpte böcker. Det blev mitt första lager” 
(Bokvännen 1984). Snabbt blev det nyöppnade antikvariatet en mötes-
plats för stadens bokvänner, en träffpunkt där boktankar ventilerades. 
Men skillnaden från den nya bokhandeln var stor, vid den tiden var nog 
gränsen vidare emellan den nya bokhandeln och den antikvariska mark-
naden. Böcker som sålde bra i bokhandeln var svårsålda antikvariskt.
 Tidigt blev Sten intresserad av äldre böcker, kartor och planscher. 
Dessa krävde tillgång till böcker om böcker och bibliografier. En inte så 
liten del av firmans överskott användes för inköp till antikvariatets refe-
rensbibliotek. Stolt visade innehavaren upp nya kataloger och bibliogra-
fier vid besök på Geijersgatan.



Som antikvariatsbokhandlare var Sten mycket noggrann, han ville be-
lägga varje okänd bok som verkade intressant. Noggrannheten gällde 
även hans prissättning, därför var priserna - när de väl kom i böckerna - 
mycket fasta. Hos de bokintresserade blev Sten genom sina, med stor flit 
uppbyggda kunskaper om goda böcker en given auktoritet. Tyvärr var 
hans humor, snabba replik och raka sätt ibland till men för vissa kunders 
trivsel i antikvariatet.
 Att böckerna hittar till sina köpare är ju antikvariatens viktigaste upp-
gift. Redan från början av sin firmas tid lade Sten ner mycket tid på sitt 
desiderataarkiv, där kunder och böcker kopplades samman. Innehava-
rens affärsidé var kort och gott ”att lagerhålla böcker på ett otidsenligt 
och oekonomiskt sätt” (Veckans affärer 1987).
 Tidsbrist blir permanent hos en antikvariatsbokhandlare som ensam 
skall ha öppet sin butik. Flera kvällar i varje vecka behövs för hembesök, 
lagret behöver ständig påfyllning. Stens semester inföll på lördagar i juni, 
juli och augusti. Att dessutom ha tid för sin familj, med tre barn, var en 
svår ekvation. Trots detta påbörjades 1980 ytterligare en verksamhets-
gren.
 I november 1980 hade Lundquist & Öhman bokauktioner AB sin för-
sta bokauktion. Auktionerna anordnades av Lundquists antikvariat och 
antikvariatet Antiquaria som då drevs av Styrbjörn och Marianne Öh-
man. Flera av de Lundquist – Öhmanska bokauktionerna kom att slå 
svenska omsättningsrekord för bokauktioner. Bland samlingar som sål-
des märks Carl Åkermarks och delar av Gustaf Bernströms bibliotek, 
bl.a. dennes Kierkegaardsamling. Sviten av bokauktioner avslutades med 
katalog nr 16, 1992, där Svante Grauers bok- och konstsamling såldes. 
Förutom de sexton bokauktionerna hölls en auktion på bokmässan år 
1986. Vanligen höll Sten i klubban vid auktionerna och han blev efter-
hand en mycket driven auktionsförrättare.
 Vid återkommande tillfällen fanns tankar om att den Lundquistska 
firman skulle ge ut egna kataloger, kanske något för en förändrad verk-
samhet i samband med pensionen. Inför tankar om att förändra sin verk-
samhet, dra ned på takten, kunna tillbringa mer tid i familjens hus i Bå-
stad så kanske internetförsäljning och egna kataloger skulle passa in. Allt 
omkullkastades dock på grund cancersjukdomen och hans sista tid i 
antikvariatet blev hösten 2003. I mars 2004 avled Sten och hans stora 
kulturella gärning avslutades.



 Hans hustru Anna Lena Lundquist drev verksamheten vidare på Gei-
jersgatan tills den upphörde i juni 2009.
 Vid slutförsäljningen av antikvariatets lager behölls referensbibliote-
ket intakt och som ett minne av Sten Lundquist försäljes det nu genom 
denna katalog.

Bo Lennart Hermansson
Bokbindare

Sten Lundquist på bokauktionsvisning oktober 1983. © Lennart Rehnman



 1. aberstén, s. & tiselius, c. a. Göteborgs och Bohus län i litteratur, karta och 
bild intill utgången av år 1923. Bibliografisk översikt. Göteborg, 1924. viii, 215 s. 
+ Tillägg och rättelser intill utgången av år 1930. Göteborg, 1934. vi, 44 s. Enkelt 
grönt något nött hfrbd med grön titeletikett. Främre falsen något nött nedtill. 
Främre omslagen medbundna.  *300
Bihang till Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift. Bd 2 respektive 4.

 2. aberstén, s. Bibliographia Gothoburgensis. Systematisk förteckning över skrif-
ter rörande Göteborg utkomna t.o.m. år 1920. Jämte alfabetiskt register. (Göte-
borg, 1922). xii, 397 s. + Tillägg och rättelser. Göteborg, 1925. 14 s. Trevligt klbd 
med vinröd rygg och röda pärmar. Lätt nött inlaga som är interfolierad med rutat 
papper med en del blyertsanteckningar av Sten Lundquist.  *400

 3. alicke, w. From alchemy to atoms. Part 1. The alchemist’s dream of transmuta-
tion. Part 2. The foundations of modern chemistry. A fine collection of rare books 
illustrating the history of chemistry from alchemy to the end of the 19th century. 
Catalogues 261–262. (Compiled by Walter Alicke). Interlibrum Vaduz. U.o., 
(1975). (188) s. + alicke, w. From alchemy to atoms. Part 3. The precursors. Part 
4. The modern alchemists. Important books and papers from the libraries of Niels 
Bohr, Kasimir Fajans, Max von Laue e.a. illustrating the history of chemistry and 
physics from Guericke and Bernoulli to Röntgen, Becquerel, Curie, Rutherford, 
Hahn, Fermi … Catalogues 263–264. (Compiled by Walter Alicke). Interlibrum 
Vaduz. U.o., (1975). (336) s. Två häftade och något nötta volymer.  *300
Förtecknar över 1100 poster, delvis med mycket utförliga och användbara kommentarer. 
Illustrerad.

 4. almquist, j. e. Svensk juridisk litteraturhistoria. Sthlm, 1946. 280 s. Rödbrunt 
oklotryggbd med vinrött titelfält och mörkgrönt deltitelfält samt övre grått snitt. 
Främre omslag medbundet.  *200
Innehåller, vid sidan av en allmän översikt på drygt 70 sidor, bland annat uppsatserna 
”Dödsdomen över Olavus Petri den 2 januari 1540”, ”Johannes Loccenius”, ”Bidrag till Jo-
han Stiernhööks biografi”, ”Johan Stiernhöök och den yttre laghistorien”, ”Clas Rålamb 
som rättsvetenskaplig författare”, ”Carl Lundius d.y.”, ”David Nehrman och den juridiska 
undervisningen”, ”Examen juridicum i Lund 1749–1812”, ”En rättshistoriker från 1700-talet 
[ J. H. Hochschild]” och ”Carl Johan Schlyter” samt ”Avdelning för poesi [ J. Åkerhielm, D. 
Chr. Hinnel]”.

 5. almquist, j. a. Almquistiana eller förteckning på de tryckta arbeten, som förfat-
tats eller utgifvits af medlemmar af den från kyrkovärden Erich Abrahamsson i 
Löfsta af Almunge socken och Upland härstammande slägten Almquist. Biblio-
grafiskt försök. Uppsala, 1892. xii, 293, (1 blank, 1) s. Häftad. Sprucken mitt i 
ryggen så att boken föreligger i två halvor. Omslaget något solkat och med pap-
persförluster samt revor.  *1000
Almquist 469. Tryckt i 100 numrerade exemplar, varav detta är nr 26. På sidorna 123–250 
förtecknas Carl Jonas Love Almquists arbeten.



 6. [Andersen] nielsen, b. f. H. C. Andersen bibliografi. Digterens danske værker 
1822–1875. Med forord af H. Topsøe-Jensen. Köpenhamn, 1942. 462, (1) s. Häftad 
i ljusblått pappomslag med något nött vit tryckt titeletikett. Oskuren och i huvud-
sak ouppskuren inlaga. Ryggen med läsveck och bakre omslag med liten reva 
nedtill.  *300
Standardbibliografin.

 7. [Andersen] Rosenkilde og Bagger. Katalog I. Historisk-topografiske beskrivelser 
af danske egne og byer. Med et tillæg om tidligere danske besiddelser, Norge og 
Sverige samt klædedragter og uniformer, indeholdende afd. grosserer H. I. An-
dersens topografiske bibliotek. Köpenhamn, u.å. 126 s. Häftad. Med ett litet veck 
i övre hörnet. Gunnar Degelius namnteckning i tusch på titelbladet, daterad 1941. 
 *400
Illustrerad i svartvitt och med en innehållsförteckning på s. 2. En imponerande samling!

 8. andersson, h. Livrustkammarens falkjaktsbibliotek. Bibliografisk förteckning 
över Thorvald Lindquists samling och övrig falkjaktslitteratur i Livrustkamma-
rens bibliotek. [=omslagstitel]. Katrineholm, 1999. 72 s. Häftad. Med prislapp på 
bakre omslag.  *150
Samlingen förvärvades av museet 1944 och omfattar 114 verk bundna i 94 volymer. Thor-
vald Lindquist (1899–1976) började snart bygga upp en andra samling som han sålde 1973.

 9. anker, j. Bird books and bird art. An outline of the literary history and icono-
graphy of descriptive ornithology. Based principally on the collection of books 
containing plates with figures of birds and their eggs now in the University li-
brary at Copenhagen and including a catalogue of these works. Written and com-
piled by Jean Anker. Issued by the University library Copenhagen to commemo-
rate the inauguration of the new building of the library. Haag, 1973. (2), xviii, 251 
s. & plr. Lätt nött grönt oklbd.  *1000
Nytryck utgivet av Antiquariaat Junk av originalet från 1938. I detta nytryck är originalets 
färgplanscher avtryckta i svartvitt.

 10. baagøe, t. Skrift, tryck, band. Om bokkonst i Röhsska konstslöjdmuseet. Göte-
borg, 1980. 77, (1) s. Häftad med något gulnat omslag.  *150
Behandlar i huvudsak bokbanden i museets samlingar, där merparten kommer från Per 
Hiertas fina samling. Rikt illustrerad.

 11. [Baedeker] hinrichsen, a. w. Baedeker-Katalog. Part I: History of the firm. 
English translation by Michael Wild. Stadtoldendorf, 1989. 46, (2) s. Häftad i 
Baedeker-rött omslag. Obetydligt nött.  *225
Engelsk översättning av den förlagshistorik som publicerades på tyska i författarens Baede-
kerbibliografi samma år.

 12. [Baedeker] hinrichsen, a. w. Baedeker-Katalog. Verzeichnis aller Baedeker-
Reiseführer von 1832–1987 mit einem Abriss der Verlagsgeschichte, mit 39 Ab-
bildungen von Titelblättern und Umschlagvarianten, mehreren Tabellen und 



Beispielen von Werbeanzeigen, sowie einem Portrait des Verlagsgründers. Stadt-
oldendorf, 1988. 111, (1) s. & 1 löst bilagt rättelseblad. Häftad i Baedeker-rött 
omslag. Obetydligt nött.  *700
Senaste och bästa upplagan av Hinrichsens Baedekerkatalog. Bladet med rättelser och till-
lägg uppdaterar förteckningen till och med den 22 december 1989.

 13. bagrow, l. & skelton, r. a. Meister der Kartographie. Wiedergabe alter Kar-
ten auf 22 Farbtafeln und 118 Tafeln in Kunstdruck, 79 Karten im Text und bio-
graphische Angaben zu 1291 Kartographen. Erläuternde Texte zu den Ab-
bildungen von Heinrich Winter. Würzburg, 1963. 579 s. & 1 löst bilagt rättelseblad. 
Lite solkigt oklbd med lite fläckiga snitt. Rättelsebladet lite nött i kanterna.  *275

 14. barbier, a.-a. Dictionnaire des ouvrages anonymes. I–IV. Mayenne, 1964. (4), 
xlv, (3) s., 1130 spalter, (2) s. + (4) s., 1360 spalter + (4) s., 1166 spalter + (4) s., 1410 
spalter, (2) s. + brunet, g. Supplément aux supercheries littéraires dévoilées et 
au dictionnaire des ouvrages anonymes de J.-M. Quérard et A.-E. Barbier. May-
enne, 1964. (4), iii, (1) s., 310 spalter, i–cix, (3) s., 1–122 spalter, (1), i–xiv s. Fem lätt 
nötta oklbd med solkiga övre snitt. Supplementbandet avvikande i färg.  *3000
Faksimiltryck av tredje och bästa upplagan som utkom 1872–89. Antoine Alexandre Bar-
bier (1765–1825) var bland annat personlig bibliotekarie till såväl Napoleon som Louis 
XVIII. Denna utgåva är redigerad och kompletterad av hans son Olivier Alexandre Barbier. 
Utöver själva förteckningen över anonyma verk innehåller supplementvolymen en längre 
”Essai sur les bibliothèques imaginaires”.

 15. (beck, j. v.) Bokbinderifirman F. Beck & son. 1843–1893. Sthlm, 1893. Porträtt, 
21 s. & plr. Mörkgrönt hfrbd med upphöjda bind, guldornerad rygg, vinröd titel-
etikett och helt guldsnitt samt guldpressad dekor på pärmarna och pärmkanter-
na (Aug. Österberg, Örebro). Främre omslag medbundet. Ryggen blekt och något 
nött, främst upp- och nedtill, samt med några svaga fläckar. Liten spricka vid 
främre inre falsen.  *1000
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 5147. De många planscherna består av bokbands-
illustrationer i svartvitt och ger en bra bild av firmans produktion och förmåga. Innehåller 
även en kronologiskt uppställd urvalsförteckning av beställare av praktband från firman.

 16. [Belder] A magnificent collection of botanical books. Being the finest colour-
plate books from the celebrated library formed by Robert De Belder. Consigned 
for sale by Bernard Quaritch Ltd. (London, 1987). 425, (11) s. Vinrött oklbd. Obe-
tydligt nött och med ett stött hörn.  *1000
Auktionskatalog från Sotheby’s med talrika illustrationer i färg. En av de finaste samling-
arna av botaniska planschverk någonsin.

 17. bengtsson, b. Det äldre förlagsbandet. Studier över svenskt bokbinderi under 
tidigt 1800-tal, jämte en kort biografi över Alfred Lundin. Sthlm, 1950. 155, (2) s. 
Blått oklbd med mörkgrått övre snitt. Bakre pärmen med en mindre fläck och en 
liten svag fläck i främre snittet.  *350
Utgavs med anledning av Alfred Lundins bokbinderi AB:s 75-årsjubileum 1949. Illustrerad 
i svartvitt med fotografier över bland annat bokband och bokbinderiverktyg.



 18. [Beraldi] Bibliothèque Henri Beraldi. I–V. Paris, 1934–35. (4), v, (1 blank), 39, (4) 
+ (8), 152, (3) + (4), iv, 252, (3) + (4), iv, 112, (3) + (4), 164, (3) s. & plr. Tre fina 
röda halvmarokängbd med upphöjda bind och guldlinjerade ryggar samt övre 
guldsnitt, övriga snitt endast putsade (Nordiska bokhandeln). Omslagen med-
bundna. I marokängskodda och fodrade klotkassetter.  *6500
De mycket rikt illustrerade auktionskatalogerna över Henri Beraldis fantastiska samling av 
konstnärligt illustrerade och fint bundna franska böcker, ofta med intressanta provenienser. 
Första delen förtecknar böcker från 1500- och 1600-talen, andra delen illustrerade böcker 
från franskt 1700-tal inklusive en del originalillustrationer, tredje delen böcker från 1800–
75 och f järde delen modernare illustrerade böcker och bokband. Den femte delen är ett 
supplement. Henri Beraldi (1849–1931) var en av sin tids främsta franska bibliofiler och han 
skrev en rad böcker om franska 1700-talsgravörer.

 19. berghman, g. Catalogue raisonné des impressions Elzeviriennes de la Biblio-
thèque royale de Stockholm. Sthlm, 1911. Porträtt, xxxii, 389, (2) s. & plr. Titel-
bladet tryckt i rött och svart. Häftad. Något nött omslag med några revor och 
smärre solk.  *400
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 5649. Utgiven och med en biografi över Bergh-
man av E. W. Dahlgren. Gustaf Berghman (1836–1910) donerade sin fina samling av Elze-
virtryck till Kungliga biblioteket.

 20. [Bergman] moström, b. Torbern Bergman. A bibliography of his works. Ma-
lung, 1957. Porträtt, 120 s. Lätt nött oklbd. Aningen solkigt skyddsomslag med 
reva baktill. Med en del kompletterande anteckningar. Med dedikation till Sa-
muel E. Bring. Blyertsanteckning på försättbladet ”Björn Löwendahl with addi-
tions and correction by him!”  *600
Utgavs av Sveriges vattenfabrikanters riksförbund och på Bertel Linders initiativ. Förteck-
nar över 300 titlar, varav många är översättningar, vilket visar vilken spridning Bergmans 
olika texter fick.

 21. [Bergman] moström, b. Torbern Bergman. A bibliography of his works. Ma-
lung, 1957. Porträtt, 120 s. & 1 plansch. Lätt nött oklbd. Enstaka blyertsmarke-
ringar. Med tillskrift från Bertil Linder till Sten Lindroth daterad den 27 juni 1957 
och kompletterande dedikation till densamme.  *500

 22. [Bernström] engström, g. Apotekare Gustaf Bernströms bibliotek. Urvalskata-
log. Göteborg, 1974. Porträtt, xvi, 240 s. & 1 löst bilagt rättelseblad. Häftad. Något 
nött och lätt solkigt omslag. Aningen snedläst. Löst bifogat blad med dedikation. 
 *300
Acta bibliothecae universitatis gothoburgensis vol. XV. Kataloguppgifterna bygger i hu-
vudsak på samlarens egna katalogkort. Sten Lundquist och Styrbjörn Öhman sålde delar 
av Gustaf Bernströms (1877–1966) bibliotek på sina bokauktioner.

 23. berthelius, p.-h. En samling böcker om Bohuslän – Berthelius boksamling. 
Stencil. U.o., (1998). (6), 291, (3), 292–317, (2), 1–21 s. I plastringpärm och med 
främre omslag i genomskinlig plast.  *500



Försedd med texten ”Råmanus för fortsatt bearbetning. Exemplar 6/8 som tillhör Sten 
Lundquist”. Ett följebrev daterat den 2 september 1998 från P.-H. Berthelius är bilagt. Den 
tungt vägande slutprodukten Bohuslänsk samling. En kommenterad och illustrerad katalog över 
böcker om Bohuslän. Från 1600-talets tillfällestryck till dagens hembygdsskildringar utkom 2009 
och omfattar 840 sidor.

 24. berthelius, p.-h. Min bohuslänska bokhistoria. Göteborg, 1988. 223, (1) s. Vin-
rött oklbd med något solkigt skyddsomlag.  *150
En bra översikt av litteraturen om landskapet berättad ur samlarens perspektiv.

 25. [Berzelius] holmberg, a. Bibliografi över J. J. Berzelius. Del I. Tryckta arbeten 
av och om Berzelius. + Supplement. + Del II. Manuskript. Uppsala, 1933–36. xii, 
152 + viii, (2), 37 + xvi, 222 s. Brunt något nött hfrbd med sparsamt guldornerad 
rygg och stänkta snitt. Ryggen och främre yttre falsen med några skavmärken.  
 *200
Fler supplement utkom.

 26. [Birgitta] klemming, g. e. Birgitta-literatur. Bibliografi. Sthlm, 1883. 99 s. Häf-
tad. Något nött. Omslaget med smärre pappersförluster och ryggen med en 
spricka. *350
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 477. Ingår i Kungliga bibliotekets handlingar 6 
och publicerad tillsammans med en årsberättelse för år 1883, tryckt 1884.

 27. Björck & Börjesson. Katalog 190. Svensk topografi. Sveriges allmänna geografi, 
land och folk, natur och kultur, landskaps- och ortshistoria. [=omslagstitel]. 
Sthlm, 1924. 340 s. Blått klbd med stänkta snitt. Det något nötta omslaget med-
bundet. Med några spridda blyertsanteckningar.  *500
Fortfarande ett av de bästa referensverken på sitt område. Förtecknar 8074 poster och 
många av rariteterna kom från Ernst Philipsons fina boksamling.

 28. Björck & Börjesson. Katalog 333. Svensk litteratur genom fem århundraden. 
[=omslagstitel]. Sthlm, 1939. 272 s. Blått klbd. Omslaget medbundet.  *500
Jean Jahnssons samling utgjorde huvudstommen i denna den mest omfattande katalog 
över svensk vitterhet och skönlitteratur som producerats. Katalogen innehåller också av-
delningar med antologier, översättningar, tidningar och tidskrifter samt litteraturhistoria. 
Förtecknar 6891 poster.

 29. Björck & Börjesson. Katalog 360. Svensk topografi. Sveriges geografi och topo-
grafi, land och folk, natur och kultur samt landskaps-, stads-, och ortshistoria. 
[=omslagstitel]. Sthlm, 1943. 332 s. Blått klbd. Det delvis solblekta och småfläck-
iga omslaget medbundet. Några få blyertsanteckningar. Med Gösta Engströms 
namnteckning i bläck.  *675
Detta är den sista av de stora topografikatalogerna från Björck & Börjesson och fortfarande 
ett standardverk på sitt område. Stockholmianaavdelningen är till exempel fylligare än i 
föregångarna nr 190 och 300. Totalt 6872 poster förtecknas. Gösta Engström (1913–95) var 
bibliotekarie och verksam vid Göteborgs universitetsbibliotek. Han hade ett stort privat 
handbibliotek och skrev bland annat en historik över den första Göteborgsboktryckaren, 
Amund Grefwe.



 30. bliss, d. p. A history of wood-engra-
ving. With one hundred and twenty 
illustrations. Bungay, 1964. xvi, 263 s. 
Rött oklbd med något nött skyddsom-
slag som har en liten pappersförlust 
framtill. Bakre pärmen med en mini-
mal fläck. Med Stig Enhörnings exli-
bris.  *225
Utkom första gången 1928. Rikt illustrerad. 
Ett standardverk och en gedigen historisk 
genomgång över bokillustrationer och tek-
niker genom tiderna. Innehåller bland an-
nat exempel på arbeten av mästare som 
Dürer, Burgkmair, Holbein, Blake, Morris 
och Gill.

 31. blomqvist, h. Mat och dryck i Sverige. Litteraturöversikt. Borås, 1980. 436, (1) 
s. Opappbd. Obetydligt nött.  *150
En rik systematiskt uppställd bibliografi rörande alla aspekter av mat, dryck och måltid. 
Den förtecknar många småskrifter och tidskriftsartiklar. Tyvärr gjordes aldrig något regis-
ter!

 32. bogeng, g. a. e. Die grossen Bibliophilen. Geschichte der Büchersammler und 
ihrer Sammlungen. I–III. Leipzig, 1922. (6), 512, (1) + xvi s. & plr + (6), 248 s. Tre 
aningen nötta oklbd med titel- och deltitelfält i svart och grönt. Något blekta ryg-
gar och småfläckade snitt. Del II med några små fläckar på ryggen. Första voly-
men lite uthängd i bindningen och med begynnande sprickor i falsarna. Med 
Albert Hallbergs donationsetikett till Göteborgs stadsbibliotek, duplettmarke-
ring i blyerts och Carl Åkermarks namnteckning.  *1750
Klassisk översikt av boksamlandets historia. Carl Åkermark (1888–1983) var banktjänste-
man och stor boksamlare. Hans bibliotek auktionerades ut av Sten Lundquist och Styr-
björn Öhman. Åkermark donerade en fond till Svenska akademien för att dela ut stipendier 
till ”förtjänta artister inom svensk teater (dramatiker, skådespelare, regissörer eller sceno-
grafer)”.

 33. [Bonnier] (löwendahl, b.) A selection of fine & rare books from the library of 
Nils Bonnier (1908–1991). To be sold by auction at the Grand hôtel, Stockholm, 
sunday 1 june 1997 […]. U.o., (1997). 119, (9) s. Opappbd. Med prydliga prisan-
teckningar i blyerts i marginalerna.  *350
Rikt illustrerad auktionskatalog med ett förord av Sten G. Lindberg. Ytterligare en del av 
biblioteket såldes på auktion året därpå. Den första auktionen innehöll dock de finaste 
böckerna och katalogen förtecknar 251 nummer. Så gott som alla objekt har prisangivelser 
från auktionen i marginalerna skrivna av Sten Lundquist. Vid några av böckerna står även 
köpare.

 34. [Bonnier] sallander, h. Nils Bonniers boksamling. Med en studie över bok-
banden av Alf Liedholm. Uppsala, 1973–(74). lvi, 314 s. & plr. Häftad. Omslaget 
något nött och med minimala revor i ytterkanterna.  *2500



Tryckt i totalt 75 exemplar. En fristående fortsättning av Sten G. Lindberg utkom 1987. 
Innehåller ett flertal bokbandsavbildningar och förtecknar många fina böcker. Byggmästa-
ren Nils Bonniers stora bibliotek såldes på två stora bokauktioner 1997–98.

 35. borba de moraes, r. Bibliographia Brasiliana. Rare books about Brazil pub-
lished from 1504 to 1900 and works by Brazilian authors of the colonial period. 
Revised and enlarged edition. I–II. USA, 1983. xxviii, (1, 1 blank), 502, (1) + (10), 
503–1074, (1) s. Två grå oklbd med skyddsomslag. Omslagen lätt nötta och med 
några smårevor.  *1500
Andra reviderade upplagan, den första utkom 1958.

 36. (boyd, j. p.) New Sweden 1638–1938. Being a catalogue of rare books and manu-
scripts relating to the Swedish colonization on the Delaware river. Philadelphia, 
1938. ix, (1), 51, (2) s. Häftad och oskuren. Lätt nött. Omslaget med svaga veck i 
de övre hörnen och det bakre med ett svagt rött pennstreck.  *300
Prydligt utförd katalog utgiven av The Giplin library of the Historical society of Pennsyl-
vania med anledning av 300-årsfirandet av Nya Sverige. Förtecknar 95 nummer.

 37. bratt, e. En krönika om kartor över Sverige. Sthlm, 1958. 131, (1) s. & plr, varav 
flera utvikbara. Olinneklotryggbd med övre brunt snitt. Något nött och solkigt. 
Med Åke Eckersteins namnteckning i bläck daterad 1958.  *350
Illustrerad med Sverige- och Nordenkartor från tidig medeltid fram till 1800-talets mitt.

 38. bring, s. e. Bibliografisk handbok till Sveriges historia. Sthlm, 1934. xx, 780 s. 
Grönbeige lätt nött och något snedläst oklbd med svart, lite nött infärgat titelfält 
och övre grått snitt. Liten diskret tryckt prislapp på främre pärmens insida. En 
del blyertsunderstrykningar. Med Gunnar Ericssons namnteckning.  *225
Bra resonerande framställning med utförligt register. Fortfarande en mycket användbar 
hjälpreda, inte minst när det gäller olika källutgåvor.

 39. bring, s. e. Boktryckerierna i Uppsala. Historik på uppdrag av Almqvist & 
Wiksells boktryckeri AB. I–II. Uppsala, 1962–64. 297 + 223 s. Två bruna ohklbd 
med bruna titel- och gröna deltitelfält samt övre gult snitt. Pärmhörnen lite stötta 
upptill, vilket även gör att inlagans övre yttre hörn genomgående är svagt vecka-
de. Del I med fasttejpad runa över Samuel E. Bring på smutstitelbladet och del II 
med en fasttejpad recension på främre pärmens insida.  *400
Den utförliga historiken sträcker sig från 1613 till 1810. Den ägnar mycket plats åt till ex-
empel Johan H. Werner och boktryckarfamiljen Edman.

 40. bring, s. e. C. G. Warmholtz’ och Louis De Geers bibliotek på Christineholm. 
Uppsala, 1941. 249 s. Blått ohklbd. Omslaget medbundet. Ryggen aningen blekt 
och pärmarna svagt skrapade.  *450
Lychnos-bibliotek 3. Behandlar även utförligt historien om Warmholtz berömda biblio-
grafi, Bibliotheca historica sueo-gothica, som utkom 1782–1817. Hans enastående historiska 
bibliotek köptes in av C. C. Gjörwell.



 41. bring, s. e. Itineraria Svecana. Bibliografisk förteckning över resor i Sverige 
fram till 1950. Uppsala, 1954. xi, (1), 586 s. Obetydligt nött oklbd. Främre omslag 
medbundet.  *1500
Svenska bibliotekariesamfundets skriftserie III. Det mycket användbara standardverket 
som beskriver över 3000 titlar. Med orts- och författarregister.

 42. bring, s. e. Svenskt boklexikon 1700–1829. Rättegångshandlingar. Sthlm, 1958. 
xi, (1), 259 s. Grått oklbd med lite nött svart titelfält. Omslaget medbundet. Ryg-
gen något solkig.  *400
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet 32:2. Förtecknar över 1000 olika mål av 
vilka vissa innehåller många olika tryckta inlagor. Med omfattande person-, mål- och sak- 
respektive ortsregister.

 43. [British museum] Catalogue of the books, manuscripts, maps and drawings in the 
British museum (natural history). I–VIII & addenda. (USA, 1991?). (8), 500, (2 
blanka) + (6), 501–1038 + (6), 1039–1494, (2 blanka) + (6), 1495–1956 + (6), 
1957–2403 + (6), 511 + (2), 48 + (6), 513–967 + (6), 969–1480 s. Fyra röda oklbd 
med svarta titelfält.  *1500
Faksimilutgåva tryckt i 450 exemplar av Maurizio Martino publisher. Originalet trycktes 
1903–40. Delarna VI–VIII är supplement.

 44. brunet, j.-c. Manuel du libraire et de l’amateur de livres contenant 1° un nou-
veau dictionnaire bibliographique, 2° une table en forme de catalogue raisonné. 
I–IX. Köpenhamn, 1966–68. Ej kollationerad. Nio något nötta och lätt solkiga 
gröna oklbd med röda och svarta titelfält. De svarta deltitelfälten nästan helt 
bortnötta på del II–V.  *4000
Faksimiltryck av den femte och bästa upplagan som utkom 1860–80. Band VI utgörs av ett 
ämnesregister, band VII av ett geografiskt lexikon sammanställt av Pierre Deschamps och 
de avslutande två banden av supplement. Jacques Charles Brunets (1780–1867) arbete är 
fortfarande en användbar guide rörande sällsynta böcker.

 45. bruun, c. v. & nielsen, l. & dal, e. Bibliotheca danica. Systematisk for-
tegnelse over den danske litteratur fra 1482 til 1830. Genudgivet med tillæg og 
henvisningar af det Kongelige bibliotek. I–V + supplement. Köpenhamn, 1961–
63. (6), xxiii, (3) s., 5–1120 spalter + (2), xx, (2) s., 5–1086 spalter + (2), xiii, (3) s., 
5–1590 spalter + (10) s., 608 spalter + (2), xi, (3) s., 5–648 spalter + (12) s., 608 
spalter + (8), 366 s. Fem röda oklbd. Snitten i den sista volymen med elegant ut-
skurna registermarkeringar. Banden lätt solkiga.  *3500
Faksimil efter originalet som utkom 1877–1914 och här utökat med kompletterande supp-
lement och rättelser.

 46. bördh, a. g. Dalslandslitteratur. Mellerud, 1964. 289, (2) s. Rött oklbd.  *250
Författaren ägnade 18 år åt denna bibliografi och hämtade material från bland annat Ema-
nuel Bergmans samlingar till en bibliografi över landskapet. Totalt förtecknas 2458 poster.

 47. callmer, c. In Orientem. Svenskars färder och forskningar i den europeiska 
och asiatiska Orienten under 1700-talet. Göteborg, 1985. 243 s. Häftad. Lätt sned-
läst. Lite nött och solkigt omslag. Med Göran Axel Nilssons exlibris.  *600



Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien. Asiatica Suecana 2. Bland behand-
lade resenärer kan nämnas Cornelius Loos, Michael Eneman, Henric Benzelius, Edvard 
Carleson, Carl Fredrik von Höpken, Fredrik Hasselquist, Jacob Jonas Björnståhl, Matthias 
Norberg, Adolf Fredrik Sturtzenbecker och John David Åkerblad. Standardverket på om-
rådet.

 48. carlander, c. m. Svenska bibliotek och ex-libris. Anteckningar. Andra omar-
betade och tillökade upplagan. I–IV:1–2. Sthlm, (1896)–1904. (4), vii, (3), 467, (1) 
+ (6), 412 + (8), 413–850, (1) + (2), 666, (1) + (8), 432 + (8), 433–989, (1), xcviii s. 
& plr. Sex lätt nötta vinröda halvmarokängbd med upphöjda bind, blindlinjerad 
ryggdekor och övre röda snitt, övriga snitt endast putsade. Omslagen medbund-
na, och omslaget till den andra volymen med några mindre lagningar. Ett bind 
med en liten stötskada. Inlagan till den första volymen med några smårevor i 
marginalen. Med liten förlagsstpl på titelbladen. Bra svit.  *7500
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 2613. Tryckt i en upplaga om 400 exemplar. 
Första upplagan utkom 1889–94. Arbetet som beskriver offentliga bibliotek, lånebibliotek 
och privata boksamlingar i Sverige från medeltid till 1900 avslutas med en förteckning över 
svenska bokbindare genom tiderna. I verket återfinns också många biografiska uppgifter 
rörande bibliotekarier, boksamlare och bokbindare. Carlanders insats för den svenska bok-
historien är svår att överskatta och även om en mängd uppgifter saknas eller är ofullstän-
diga är Svenska bibliotek och ex-libris ett mycket användbart uppslagsverk och fortfarande det 
bokhistoriska standardverket rörande Sverige.



 49. (carlander, c. m.) Förteckning öfver skrifter författade af svenska kungliga 
personer från Gustaf I till närvarande tid. [=rubrik]. (Sthlm, 1889). lvi s. Ljusblått 
snedläst hklbd med stänkta snitt. Med titeltexten urklippt och uppklistrad på 
smutstitelbladet över texten ”Bihang”. Titelbladet förstärkt i innermarginalen på 
baksidan och med liten tejplagning.  *1750
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 298. Rör tiden fram till 1887 och inkluderar även 
musiktryck och referat i tidningar. Arbetet var tänkt att vara ett bihang till del I av förfat-
tarens Svenska bibliotek och exlibris 1889, men makulerades. Carlander använde dock en del 
av makulaturen som gåvor till eller byten med boksamlarvänner.

 50. carter, j. ABC for book-collectors. London, 1974. 211 s. Mörkblått oklbd med 
lätt nött skyddsomslag. Något snedläst. Några få smärre fläckar i yttre margina-
len.  *250
Femte upplagan. Första upplagan av denna både användbara och roande klassiker trycktes 
1952.

 51. Catalogue of exhibitions of British coloured books 1738–1898 including a selection 
from the Royal library at Windsor graciously loaned by her majesty the queen. 
Organised in conjunction with IPEX 80, the thirteenth international printing 
machinery and allied trades exhibition at The national exhibition centre Bir-
mingham 11–19 September 1980. Westerham, 1980. 139, (2) s. & plr. Häftad med 
lätt nött skyddsomslag. Skyddsomslaget med rödaktiga fläckar på framsidan och 
en mindre reva i nedre marginalen.  *250
Med planschverk av bland andra John Gould, W. H. Pyne, N. Wallich, J. D. Hooker, R. J. 
Thornton, John Hill och W. Combe. Utställningsobjekten lånades från olika offentliga bib-
liotek och biblioteket på Windsor. Delvis med välskrivna kommentarer.

 52. [Choffard] salomons, v. Choffard. Illustrated with 29 photogravures from ne-
gatives by the author. London, 1912. (6), 112, (3) s. & plr. Blått oklbd med guld-
dekor. Övre guldsnitt, övriga snitt oskurna. Ryggen lätt blekt och något stött i 
pärmhörnen. Liten skada i främre yttre falsen.  *800
Utgiven i serien XVIIIth century French book-illustrators. Tryckt av Chiswick press på fint 
papper. Med en kort biografi över konstnären Pierre-Philippe Choffard (1730–1809), en 
karaktäristik över hans konst och en omfattande kommenterad urvalskatalog över böcker 
han illustrerat. Planscherna är fint utförda fotogravyrer. 

 53. [Churchill] woods, f. A bibliography of the works of sir Winston Churchill. KG, 
OM, CH. Dorking, 1979. Porträtt, 406 s. Mörkblått oklbd med lätt nött skydds-
omslag.  *300
St Paul’s bibliographies 1. Första upplagan utkom 1963. I denna andra upplaga finns flera 
nytillkomna publikationer av och om Winston Churchill samt ett utökat appendix. Inne-
håller detaljerade kollationeringar.

 54. cohen, h. Guide de l’amateur de livres a gravures du XVIIIe siécle. Sixième edi-
tion revue, corrigée et considérablement augmentée par Seymour de Ricci. Hep-
penheim, 1973. Front, (6), xxvi s., 1248 spalter, (1) s. & plr & 1 porträtt. Häftat och 



något nött exemplar. Ryggen med vertikala läsveck. Främre omslag med en min-
dre fläck. Undre snittet solkigt.  *750
Faksimiltryck av den bästa upplagan, från 1912, av standardreferensverket rörande illustre-
rad fransk 1700-talslitteratur. Det har utförliga kollationeringar och även en mängd histo-
riska exemplaruppgifter.

 55. colas, r. Bibliographie général du costume et de la mode. Description des sui-
tes, recueils, séries, revues et livres français et étrangers relatifs au costume civil, 
militaire et religieux, aux modes, aux coiffures et aux divers accessoires de 
l’habillement, avec une table méthodique et un index alphabétique. I–II. New 
York, 1963. (8) s., 784 spalter + (4) s., 785–1412 spalter, 69, (1 blank), iii s. Två blå 
oklbd.  *2000
Faksimil av upplagan från 1933. En av de oundgängliga standardbibliografierna rörande 
mode, klädedräkt och uniformer.

 56. (collijn, i. & björkbom, c.) Det svenska boktryckets utveckling 1483–1850. 
Utställning anordnad i Kungl. biblioteket med anledning av 450-årsminnet av 
boktryckarkonstens införande i Sverige. Uppsala, 1936. Porträtt, (2), xvi, 48, (1) s. 
& 62 plr. Opergamentryggbd. Främre omslag medbundet. Med Stig Enhörnings 
exlibris.  *300
Upplaga tryckt och bunden för medlemmar i Föreningen för bokhantverk. Den innehåller 
ett porträtt av boktryckaren Ignatius Meurer som saknas i den vanliga upplagan. Med 
förord av Isak Collijn.

 57. collijn, i. & sallander, h. Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitäts-
Bibliothek zu Uppsala. [I–III]. Uppsala, 1907–65. xxxviii, (2), 507 + 176 + 221 s. 
Tre aningen nötta häftade volymer med några småfläckar. Den avslutande voly-
men på bättre papper och med dedikation till Gösta Engström.  *750
Sallander har bidragit med de två supplementvolymerna för perioderna 1907–53 respektive 
1954–64 där bland annat nyförvärven från Wallers och Virgins samlingar förtecknas.

 58. collijn, i. Magnus Gabriel De la Gardie’s samling af äldre stadsvyer och histo-
riska planscher i Kungl. biblioteket. Förteckning upprättad och försedd med in-
ledning. Uppsala, 1915. xxxv, (1 blank), 76, (1) s. & 13 plr, delvis utvikbara. Häftad 
och oskuren. Något nött och ryggen lite stött nedtill samt med små revor. Mini-
mal pappersförlust upptill på främre omslag och med en svag bläckanteckning. 
Diskret signatur på främre omslag.  *275
Sammanlagt förtecknas 187 grafiska blad daterade mellan 1519 och 1621. Plancherna avbil-
dar stadsvyer över det antika Rom 1574–75, Venedig 1565, Paris 1618, Genève 1589, Sevilla 
1617, Ypern 1562, London 1600, Ulm 1593, Prag 1562, Wien 1609, Amsterdam 1597, Dan-
zig 1617 och Karl V:s fältläger vid Wittenberg 1547.

 59. collijn, i. Sveriges bibliografi intill år 1600. I–III. Uppsala, 1927–38. (2), xxxvii, 
(1 blank), 383, (1 blank), i–xxxviii s. & plr + (2), iv, 528 s. & plr + (2), 358, lxxxii 
s. & plr. Tre något nötta ljusbruna hfrbd med upphöjda bind, röda titel- och gröna 



deltiteletiketter samt stänkta snitt. Aningen blekta ryggar som också har några 
småfläckar. Del I med liten nötning på deltiteletiketten och del II med en liten 
fläck på densamma.  *1350
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet 10:5–18. Med rikliga bibliografiska, biogra-
fiska, bokhistoriska och boktryckerihistoriska kommentarer. Den svenska nationalbiblio-
grafin för perioden.

 60. collijn, i. Sveriges bibliografi. 1600-talet. Bidrag till en bibliografisk förteck-
ning. I–II. Uppsala, 1942–46. (2), xi, (7) s., 752 spalter + (6) s., 753–1038 spalter, (3) 
s., 1039–1080 spalter. Något nött blått klbd med grönt lite nött titelfält och mar-
morerade snitt. Häftesomslagen medbundna sist. Aningen blekt rygg. Delvis lite 
lös i häftningen. Med Gösta Engströms namnteckning.  *600
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet 10:19–23. Den svenska nationalbibliografin 
för perioden. Är en fristående fortsättning av Sveriges bibliografi intill år 1600 som utkom 
1927–38. Gösta Engström (1913–95) var biblioteka-
rie och verksam vid Göteborgs universitetsbiblio-
tek. Han hade ett stort privat handbibliotek och 
skrev bland annat en historik över den första Göte-
borgsboktryckaren, Amund Grefwe.

 61. [Cook] beddie, m. k. Bibliography of captain James Cook. R.N., F.R.S., circum-
navigator. 2nd edition. Sydney, 1970. xvi, 894 s. Lätt nött blått oklbd med obetyd-
ligt nött skyddsomslag.  *300
Utgiven av The Library of New South Wales. Första upplagan utkom 1928. Trots namnet 
är detta egentligen en katalog över de arbeten av och om Cook och hans resor som finns i 
bibliotek i New South Wales, likväl omfattar den 4808 nummer.

 62. cordier, h. Bibliotheca Japonica. Dictionnaire bibliographique des ouvrages 
relatifs à l’empire Japonais. Rangés par ordre chronologique jusqu’à 1870 suivi 
d’un appendice renfermant la liste alphabétique des principaux ouvrages parus de 
1870 à 1912. U.o., (1930-tal?). xii s., 762 spalter. Lätt nött brunt oklbd med röd ti-
teletikett och infärgat övre snitt. Inklistrad japansk förlagsetikett (?) på eftersätts-
bladet. Med John Widenfelts namnteckning i blyerts på titelbladet.  *1000
Originalet utkom 1912 och detta tycks vara en tidig faksimilupplaga, möjligen tryckt i Ja-
pan. Cordiers bibliografi är fortfarande standardverket på sitt område och har utkommit i 
en rad faksimilutgåvor. Henri Cordier (1849–1925) var verksam som lingvist, historiker, 
etnograf och orientalist. Han föddes i New Orleans, men flyttade med sin familj till Paris 
1852. I tjugoårsåldern seglade han till Shanghai och kom där att arbeta några år på en 
engelsk bank. Tillbaka i Paris var han bland annat verksam vid l’École spéciale des langues 
orientales och ordförande för Société de géographie. Han sammanställde även bibliogra-
fier över Kina respektive Sydostasien.

 63. cordier, h. Bibliotheca Sinica. Dictionnaire bibliographique des ouvrages rela-
tifs a l’empire Chinois. I–III. Darmstadt, 1971. (4), xvi s., 764 spalter, (6) s., 765–
1576 spalter + (8) s., 1577–2380 spalter, (8) s., 2381–3236 spalter, (2 blanka), 3239–
3252, (3) s. + (8) s., 3253–4428 spalter, 4429–4439, (1) s. Tre bruna oklbd med 
gröna titelfält och grått övre snitt. Lätt nötta. Den tredje volymen med lätt stötta 
pärmhörn.  *2500



Faksimiltryck av andra reviderade upplagan från 1904–22. Den första utkom 1878–85. 
Tredje delen är ett supplement och register.

 64. (corroënne, a.) Manuel du Cazinophile. Le petit-format a figures. Collection 
Parisienne in-18 (vraie collection de Cazin). Paris, 1878. (4), 178, (2) s. Nött ljus-
brunt skinnbd med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg, grön titeletikett, enkelt 
förgyllt ramverk på pärmarna, inre denteller och helt guldsnitt (Fouillet). Bakre 
pärmen med några fläckar. Lagerfläckad inlednings- och avslutningsvis.  *1000
Förtecknar de arbeten i litet format som publicerades av Parisförläggaren Cazin.

 65. cox, e. g. A reference guide to the literature of travel including voyages, geo-
graphical descriptions, adventures, shipwrecks and expeditions. I–III. Cambrid-
ge, (1998?). iii–vii, (3), 404 + iii–vii, (1), 591 + v–xiii, (3), 732 s. Tre vinröda oklbd 
med svarta titelfält. Volym I med någon enstaka blyertsunderstrykning.  *1400
Faksimiltryck i 350 exemplar efter originalutgåvan som utkom 1935–49. Den första delen 
behandlar ”The old world”, den andra ”The new world” och den tredje ”Great Britain”. 
Fortfarande ett användbart översiktsverk.

 66. crane, w. Of the decorative illustration of books old and new. London, 1901. xiv, 
337, (1) s. & plr. Ljusgrönt oklbd med dekor på främre pärmen. Övre guldsnitt, i 
övrigt putsade snitt. Något nött och med lätt blekt rygg. Spridda blyertsanteck-
ningar och markeringar.  *500
The ex-libris series. Edited by Gleeson White. Andra reviderade upplagan. Den första ut-
kom 1896. Walter Crane (1845–1915) var en engelsk konstnär och bokillustratör, tongi-
vande i Arts and Crafts-rörelsen. Denna välillustrerade bok är ett utmärkt prov på rörelsens 
typografiska program.



 67. dahl, s. Bibliotekshandbok. Översatt, bearbetad och med bidrag av svenska 
fackmän. Utgiven av Samuel E. Bring. I–II. Uppsala, 1924–31. 576, (1) + 496, (1) s. 
Två rödbruna ohfrbd med upphöjda bind, blindpressad dekor och vinröda titelfält 
samt marmorerade snitt. Ryggarna blekta och med nötningar samt en del fläckar. 
Med Hilding Falks exlibris.  *300
Första delen består av avdelningarna bokhistoria och bokframställning, den andra av bib-
liotekshistoria och bibliografi. Förutom Dahl har bland andra Axel Nelson, Arthur Sjögren 
och Isak Collijn bidragit med uppsatser. Otto Waldes intressanta översikt över ”De svenska 
bibliotekens historia” upptar sidorna 37–252 i del II. De båda volymerna avslutas med ett 
personregister.

 68. [Dahlberg] magnusson, b. Att illustrera fäderneslandet – en studie i Erik Dahl-
berghs verksamhet som tecknare. With an English summary. A.a. Uddevalla, 
1986. 288 s. Häftad och lätt snedläst. Omslaget något solkigt och blekt. Ryggen 
med liten blyertstillskrift.  *180
Acta universitatis Upsaliensis. Ars Suetica 10. Behandlar teckningsverksamheten under 
Dahlbergs resor i Tyskland, Italien och Frankrike samt förlageteckningarna till de stora 
verken om Karl X Gustavs och Karl XI:s historia, såväl som Suecia antiqua et hodierna. Även 
samarbetspartners som Ehrenstrahl, Lemke och Tessin berörs, liksom Sueciaverkets gra-
vörer och de färdigställda planscherna och deras kronologi.

 69. dahlgren, p. & richter, h. Sveriges sjökarta. Lund, 1944. (16), 413, (1 blank, 
46) s. & plr & faksimiler, varav ett flertal utvikbara. Brunt ohfrbd i hajskinn med 
upphöjda bind och övre guldsnitt (Nordiska bokhandeln). Främre omslag med-
bundet. Ryggen med några tråkiga fläckar. Nötningar vid de yttre falsarna och 
spricka i den främre och småsprickor i den bakre. Minimal fläck i nedre snittet.  
 *750
Statens sjöhistoriska museum. Handlingar 1. Tryckt i 750 numrerade exemplar, varav detta 
är nr 198. Rikt illustrerad med kartor m.m. i texten. Sammanfattning på engelska.

 70. dal, b. Bild i bok. Illustrationstekniker fram till 1800-talets mitt. En översikt. 
Sthlm, 1990. Folio. 32, (2) s. Trådhäftad. Omslaget solkigt.  *400
Björn Dal beskriver äldre illustrationstekniker som träsnitt, kopparstick, etsning, akvatint, 
stålstick och litografi. Med exempel hämtade ur äldre illustrerade böcker utgivna i Sverige.

 71. dal, b. Med kolorerade figurer. Handkolorering i Sverige under 1700- och 1800- 
talen. A.a. (Kristianstad), 2001. 383, (1) s. Opappbd.  *375
Bokhistoriska skrifter 4. Avd. för bok- och bibliotekshistoria, Lunds universitet. Ger även 
en översikt av äldre tekniker för bildtryck och har fallstudier över en rad zoologiska och 
botaniska planschverk.

 72. dal, b. Sveriges zoologiska litteratur. En berättande översikt om svenska zoolo-
ger och deras tryckta verk 1483–1920. Kristianstad, 1996. xi, (1), 370, (1) s. Grönt 
oklotryggbd med skyddsomslag. Med dedikation till Sten Lundquist ”med tack 
för goda böcker genom åren” daterad den 27 maj 1996.  *700



Ett mycket läsvärt, användbart och rikt illustrerat översiktsverk. För de viktigaste arbetena 
finns ett bihang med kollationeringsuppgifter. Detta är ett av de 300 exemplaren som fått 
nöten, som ekorren på frampärmen håller i, handförgylld av Helena Strömquist. Sten 
Lundquist avtackas även i förordet.

 73. Dansk biografisk leksikon. Grundtlagt af C. F. Bricka. Redigeret af Povl Engel-
stoft under medvirkning af Svend Dahl. Udgivet med støtte af Carlsbergsfondet. 
I–XXVII. Köpenhamn, 1933–44. Ej kollationerad. 27 blå ohklbd med guldorne-
rade ryggar och övre stänkta snitt. Med exlibris och biblioteksstämpel från Göte-
borgs stadsbibliotek samt deras dubblettstämpel.  *1750
Första upplagan utgavs av C. F. Bricka i 19 delar 1887–1905. En tredje helt omarbetad upp-
laga utkom i 16 delar 1979–84.

 74. darlow, t. h. & moule, h. f. Historical catalogue of the printed editions of 
holy scripture in the library of the British and foreign bible society. In two volu-
mes. I–II:1–3. Cambridge, (1998). xiii, (3), 428 + xxiii, (3), 572 + (4), 573–1168 + 
(4), 1169–1849, (1) s. Fyra gröna oklbd.  *2000
Faksimiltryck i 350 exemplar efter originalutgåvan som utkom 1903–11. Uppdelad efter 
språk och inom dem kronologiskt ordnad. Med många intressanta kommentarer om de 
olika bibelöversättningarnas tillkomsthistoria.



 75. [Darwin] freeman, r. b. The works of Charles Darwin. An annotated biblio-
graphical handlist. Second edition. Revised and enlarged. Chatham, (1977). 
Front, 235 s. Obetydligt nött grönt oklbd.  *600
Första utgåvan trycktes 1965. Fortfarande standardbibliografin över Darwins arbeten i ori-
ginal och översättning, delvis med detaljerade uppgifter om utgivningshistoria och kän-
netecken för att skilja olika upplagor åt.

 76. davidsson, å. Bibliografi över svensk musiklitteratur 1800–1945. Andra uppla-
gan, utökad med ett supplement. Uppsala, 1980. xi, (1), 267 s. Häftad. Lätt nött. 
 *200
Acta bibliothecae r. universitatis upsaliensis vol. XXII. Den första upplagan utkom 1948. 
Supplementet upptar sidorna 217–67 inklusive ett separat register. Det omfattar samma 
tidsperiod som bibliografin i övrigt.

 77. [Descartes] guibert, a. j. Bibliographie des œuvres de René Descartes publiées 
au XVIIe siècle. Paris, 1976. 233, (5) s. Blått obetydligt nött gulddekorerat oklbd. 
 *750
Föredömligt bibliografiskt arbete med noggranna kollationeringar, kommentarer etc.

 78. dibdin, t. f. An introduction to the knowledge of rare and valuable editions of 
the greek and latin classics. Together with an account of polyglot bibles, polyglot 
psalters, hebrew bibles, greek bibles and greek testaments; the greek fathers, and 
the latin fathers. Fourth edition; greatly enlarged and corrected. I–II. London, W. 
Nicol, 1827. 8:o. (4), xiii, (1 blank), 562 s. & 1 grav. plansch + (4), 579, (1) s. Med 1 
inklistrat typografiskt prov på s. 166 i första delen. Två nötta bruna samtida hfrbd 
med guldornerade ryggar och endast putsade snitt. Ryggarna är förnyade men de 
ursprungliga ryggarna har bevarats och klistrats på de nya. Med förstärkta in-
nerfalsar. Reva med pappersförlust i nedre inre hörnet på eftersättsbladet i volym 
II. Första volymen med några lagerfläckar, se exempelvis s. 201–08. Med en hel 
del äldre marginalanteckningar i svart bläck. Med ett förgyllt furstligt exlibris 
överst på ryggarna.  *3000
Första utgåvan utkom 1808. Detta är den bästa upplagan. En användbar bibliografi med 
värdefulla korshänvisningar till andra verk. Arbetet är ordnat alfabetiskt efter författare 
och sedan kronologiskt efter tryckår. De trevliga marginalanteckningarna i detta exemplar 
är gjorda av en engelskspråkig samlare eller bibliotekarie vid 1800-talets första hälft och 
utgörs till större delen av koder för hyllplacering av de olika verken. Även nyförvärv samt 
några rättelser och tillägg till bibliografin har antecknats.

 79. dibner, b. Heralds of science, as represented by two hundred epochal books 
and pamphlets in the Dibner Library, Smithsonian Institution. Preface and notes 
by Bern Dibner. Introduction by Robert P. Multhauf. 25th anniversary edition. 
USA, 1980. xiii, (1 blank), 96 s. Blått oklbd.  *350
Burndy library publication no. 34. Dibner library publication no. 2. Första upplagan utkom 
1955. Rikt illustrerad utställningskatalog, systematiskt uppställd efter vetenskapsområden. 
Innehåller presentationer (men inte kollationeringar) av klassiska verk såsom Darwins On 
the origin of species, Descartes Discours de la methode, Aristoteles Organon, opera omnia graece, 



Newtons Philosophiae naturalis principa mathematica, Gutenbergs Biblia latina bland många 
andra. Sverige representeras av Scheele och Linné.

 80. [Dickens] eckel, j. c. The first editions of the writings of Charles Dickens. 
Their points and values. A bibliography. Revised and enlarged. With illustrations 
and facsimiles. Mansfield, u.å. xvi, (2), 272, (6) s. & plr. Vinrött oklbd.  *300
Faksimil av utgåvan från 1932. Tryckt i 325 exemplar. Första upplagan utkom 1913. Fort-
farande en användbar bibliografi för samlaren med detaljerade beskrivningar av olika vari-
antupplagor.

 81. Dictionary of scientific biography. I–XVI. USA, 1981. Ej kollationerad. Åtta gröna 
oklbd.  *10000
Förlagets eget omtryck av originalupplagan utgiven 1970–78. Huvudredaktör var Charles 
Coulston Gillispie. Även en rad svenska vetenskapsmän biograferas i detta mycket ambi-
tiösa uppslagsverk.

 82. Dictionnaire à l’usage de la librairie ancienne. Pour les langues française, anglaise, 
allemande, suédoise, danoise, italienne, espagnole, hollandaise, japonaise sous la 
direction de Menno Hertzberger publié par la Ligue internationale de la librairie 
ancienne. Dictionary for the antiquarian booktrade in French, English, German, 
Swedish, Danish, Italian, Spanish, Dutch and Japanese. Editor in chief Menno 
Hertz berger. Published by the International league of antiquarian booksellers. 
U.o, (1981). 7–202 s. Brunt olinnebd med lätt nött skyddsomslag.  *850
Detta är tredje upplagan, där japanska inkluderats för första gången. Första upplagan ut-
kom 1956 och den andra 1978. Boken är komplett, trots den felaktiga pagineringen.

 83. [Drake] Ex bibliotheca medico-pharmaceutica drakeana. Nässjö, 1936. (2), 9, (1) 
s. Klammerhäftad. Lätt nött och med en liten rostfläck på s. 1.  *2250
Katalogen trycktes på 200-årigt papper i 15 numrerade exemplar, varav detta är nr 13. Från 
Gart der Gesuntheit 1536 till Kjernanders Den putslustige apothekaren assessor L. M. Rymins 
upptåg 1847.

 84. [Drake] Förteckning över skrifter och uppsatser av Gustaf Drake 1916–1926. Näs-
sjö, 1926. 14, (1) s. Lätt nött klammerhäftat exemplar med lätt solkigt främre 
omslag.  *500
Tryckt som manuskript i 50 exemplar. Omslaget och smutstitelbladet med titeln: ”Biblio-
graphia Drakeana I”. Gustaf Drake (1877–1939) var apotekare och boksamlare samt fors-
kare kring Linné, vilket avspeglar sig i hans skriftförteckning.

 85. du rietz, r. Gastronomisk spegel. Historisk översikt jämte förteckning över 
svenska kok- och hushållsböcker fram till 1850. Sthlm, 1953. 106, (3) s. Häftad och 
oskuren. Något nött och gulnat omslag. Främre omslag med defekt nedre ytter-
hörn.  *150
Gavs ut av Thulins antikvariat. En ny utvidgad upplaga utkom 1999. Inleds med en allmän 
översikt av den gastronomiska litteraturens historia och fortsätter sedan med en kronolo-
giskt uppställd förteckning över den svenska litteraturen på området fram till och med 
1850. Trots sina brister fortfarande standardverket på området.



 86. durling, r. j. A catalogue of sixteenth century printed books in the National 
library of medicine. Compiled. Washington D. C., 1967. xii, 698 s. Grågrönt oklbd 
med svart titelfält. Lätt nött och med lite stötta pärmhörn. Några enstaka blyerts-
markeringar i marginalerna.  *300
Beskriver cirka 4800 titlar med kollationeringar och kortfattade kommentarer.

 87. ebert, f. a. Allgemeines bibliographisches Lexikon. I–II. Leipzig, F. A. Brock-
haus, 1821–30. 4:o. (16), ix–xviii s., 1076 spalter + iii–x s., 1120 spalter. Samtida 
hårt nött hfrbd med trasig rygg. Grönstänkta snitt. 
Något lagerfläckig och inledningsvis med fuktrand. 
Med J. W. Beckmans namnteckning, Albert Hall-
bergs donationsexlibris till Göteborgs stadsbibliotek, 
bibliotekets stpl och gallringsstpl samt Einar 
Löfstedts namnteckning. Saknar sannolikt ett smuts-
titelblad till del II.  *900
Friedrich Adolf Ebert (1791–1834) slutade sina dagar som 
överbibliotekarie i Dresden. Hans klassiska ”Lexikon” för-
tecknar ca 25000 titlar med bedömningar av deras veten-
skapliga värde. Psalmboksforskaren J. W. Beckmans (1792–
1873) boksamling såldes på auktion 1874 och bestod främst 
av hymnologi och därmed besläktade ämnen samt referens-
litteratur.

 88. ehrencron-müller, h. Anonym- og pseudonym-lexikon for Danmark og Is-
land til 1920 og Norge til 1814. Köpenhamn, 1940. (8), 391, (1) s. Häftad och osku-
ren. Något nött i ryggen och med lite solkigt omslag med revor. Små pappersför-
luster tillkomna när boken skurits upp. Första bladet med liten pappersskada i 
yttermarginalen.  *150

 89. [Ehrman] Catalogue of valuable printed books from the Broxbourne library, il-
lustrating the spread of printing. The property of John Ehrman, esq. Which will 
be sold by auction by Sotheby Parke Bernet & co. […] 1977–78. […]. I–II. London, 
1977–78. 215, (5) s. Med en utvikbar plansch medräknad i pagineringen + front, 
260, (38) s. Två något nötta gröna opappbd. Stötmärken i pärmarnas ytterkanter 
och överst på ryggen på andra volymen. Med löst bilagda listor på priser och 
köpare.  *500
Rikt illustrerad katalog från Sotheby’s. Presenterar 698 poster uppställda efter tryckort från 
Abbeville till Zwolle. Huvuddelen av materialet är tryckt på 1400- och 1500-talen. Lübeck-
trycken representeras av Birgittas Revelationes 1492 med proveniens från birgittinerklostret 
i Altomünster. Samlingen byggdes upp av Albert Ehrman (1890–1969).

 90. ekelöf, s. Catalogue of books and papers in electricity and magnetism belong-
ing to the Institute for the history of electricity. Göteborg, 1991. xiii, (3 blanka), 
640 s. Rött oklbd med vinröda titel- och deltitelfält. Med ett korrespondenskort 
med hälsning från författaren.  *1250



En omfattande katalog som rör sig från antiken till och med 1900-talet. Sammanlagt för-
tecknas 3030 titlar, delvis kommenterade. Stig Ekelöf (1904–93) var professor vid Chalmers 
tekniska högskola i ämnet elektricitetslära och elektrisk mätteknik 1943–70. Han blev i 
slutet av 1940-talet intresserad av litteratur rörande experiment och teori om elektriska och 
magnetiska fenomen samt med tiden elhistoria i allmänhet. Boksamlingen tillhör Chal-
mers bibliotek.

 91. engelmann, w. Bibliotheca medico-chirurgica et anatomico-physiologica. Al-
phabetisches Verzeichniss der medizinischen, chirurgischen, geburtshülflichen, 
anatomischen und physiologischen Bücher, welche vom Jahre 1750 bis zu Ende 
des Jahres 1847 in Deutschland erschienen sind. Herausgegeben von Wilhelm 
Engelmann. Mit einem vollständigen Materien-Register. Sechste gänzlich umge-
arbeitete Auflage der Bibliotheca medico-chirurgica von Enslin. Leipzig, Breit-
kopf und Härtel, 1848. Stor 8:o. (3, 1 blank), viii, 734, (1) s. Nött men stadigt 
samtida klistermarmorerat pappband med grön handskriven titeletikett och 
stänkta snitt. Omslaget medbundet. Försättsbladet utskuret. Delvis lagerfläckig i 
början och slutet, med spridda helt obetydliga småfläckar och några mörkare 
fläckar i övre marginalen på s. 727–28. Några blyertsunderstrykningar i förordet. 
 *2000
Ursprungligen ett arbete av Theodor Christian Friedrich Enslin som publicerades 1821. 
Arbetet reviderades och kompletterades av Engelman till att omfatta medicinsk litteratur 
utkommen i Tyskland från 1750 till 1847. Förteckningen är alfabetiskt uppställd från Aach-
enfeld till Zwinger och har även ett ämnesregister. Viss bibliografisk information lämnas, 
inte minst gällande planscher och kartor. Engelmann var bokhandlare så böckerna är 
också prissatta. De opaginerade sidorna i början är ett prospekt för Zeitschrift für wissen-
schaftliche Botanik und Zoologie daterat den 10 februari 1848. 

 92. englisch, p. Geschichte der erotischen Literatur. Stuttgart, 1927. xxiii, (1), 695, 
(9), 1–112 s. Lätt nött orange oklbd med guldornerad rygg, blått titelfält och 
stänkta snitt. Rygg och pärmar lätt solkade.  *800
Gediget verk rörande den erotiska litteraturens historia med främst Tyskland och Frank-
rike i fokus. Mindre avdelningar behandlar Italien, England, Egypten, Arabvärlden, Persien 
och Indien. Den andra pagineringsföljden utgörs av bilder på illustrationer, grafiska tryck, 
titelblad och bokomslag.

 93. ermen, e. van & mingroot, e. van. Sverige och de skandinaviska länderna i 
gamla kartor och tryck. Lannoo Tielt, 1987. 143, (1) s. Oklbd med skyddsomslag. 
 *500
Utgavs av Atlantis förlag i Stockholm. Rikt färgillustrerad.

 94. [Esmerian] Bibliothèque Raphaël Esmerian. I–V. (Paris, 1972–74). (10), 191, (2) + 
(6), 183, (1) + (10), 105, (2) + 123, (2) + 147, (2) s. & plr & löst bilagda prislistor. 
Med inklistrade färgbilder. Fem gröna oklbd. Tredje delen med otrevlig fläck 
överst på främre pärmen och de inledande sidorna. Fjärde delen med ful genom-
gående fläck upptill och på bakre pärmen.  *750
Även ett supplement utkom. Prislistor bilagda. Raphaël Esmerian (1903–76) handlade med 
juveler och började samla böcker som 15-åring. Hans bibliotek var inte minst rikt på fina 
franska bokband från renässansen till hans samtid.



 95. faber du faur, c. von. German baroque literature. A catalogue of the collection 
in the Yale university library. (I)–II. U.o., (1999). xlii, (2 blanka), 496 + iii–xvi, (2), 
185 s. Rött oklbd med svart titelfält. Liten reva i nedre marginalen på s. 279–94.

 *800
Faksimilutgåva utgiven av Martino fine books i 150 exemplar efter originalupplagan från 
1958–67. Förtecknar 1875 titlar i del I och ytterligare 500 i del II.

 96. ferguson, j. a. Bibliography of Australia. I–VII. Sydney, 1951–81. vii, (7), vii–xii, 
(2), 540 + vii, (1), i–x, (2), 568 + xii, (2), 632, (2) + xii, (2), 732, (2) s. + front, xiv, 
1146 + vii, (1), i–viii, 1141 + vii, (1), i–xii, 1075 s. De två inledande och de två 
avslutande volymerna i mörkblå oklbd med delvis lite nötta skyddsomslag. Del 
III–V i lätt nötta röda oklbd med skyddsomslag. Skyddsomslaget till del III lätt 
nött och med en fläck. Skyddsomslaget till del IV något solkigt och med en tråkig 
reva.  *2500
Ett ”Addenda” utkom 1986. Del I, II, VI och VII är nyutgåvor i faksimiltryck från 1980–81 
respektive 1977. Den australiska nationalbibliografin för perioden 1784–1900 publicerades 
i original mellan 1941 och 1969. För tidsperioden fram till och med 1850 var författarens 
mål att förteckna och bibliografiskt beskriva ”all books, pamphlets, broadsides, and perio-
dicals, including newspapers, printed in Australia or relating in any way to Australia 
wherever printed.” Ordningen i de tidigare delarna är kronologiskt och från 1851 alfabe-
tisk.

 97. ferguson, j. Bibliotheca chemica. A bibliography of books on alchemy, 
chemistry and pharmaceutics. Une bibliographie de livres alchimiques, chemi-
ques et pharmaceutiques. I–II. London, 1954. (4), xxi, (3), 487, (1) + (8), 598, (1) s. 
Två lätt nötta grå oklbd med vinröda titel- och delfält. Andra bandet med ett litet 
stötmärke i kanten nedtill.  *800
Faksimil av originalupplagan från 1906.

 98. [Finspong] (lundstedt, b.) Katalog öfver Finspongs bibliotek. Sthlm, 1883. (2), 
13, (1), xxvii, (1), 736, (2) s. & 1 plansch & 2 porträtt. Mörkbrunt något nött hfrbd 
med upphöjda bind, sparsamt guldornerad rygg och marmorerade snitt (Ömans-
sons bokbinderi, Uppsala). Ryggen obetydligt blekt. Bandet är loss från inlagan. 
Liten fläck i främre snittet och en fuktfläck nedtill på titelbladet. Med genomgå-
ende liten fuktfläck upptill i yttre hörnet. Mindre bläckplump i marginalen på s. 
265 och spridda anteckningar och markeringar i blyerts. Med Säfstaholms biblio-
teks exlibris.  *1000
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 4181: ”Samlingen såldes 1904 till Norrköpings 
stadsbibliotek för 30,000 kr.” I detta exemplar återfinns även det franska titelbladet och en 
extra inledning på franska. Med en historisk inledning av katalogisatören. Biblioteket 
byggdes upp av familjen De Geer och tillhörde vid denna tid familjen Ekman. Planschen 
avbildar en vy över Finspång och porträtten föreställer Louis De Geer respektive Carl 
Edvard Ekman.

 99. forsbom, a. Litteratur om Hälsingland förtecknad, resumerad och refererad. 
Hudiksvall, 1940. 330, (1 blank, 1) s. Nött, fläckat och snedläst orangebrunt hklbd 



98.

99.



med skavd och naggad vinröd titeletikett samt övre vinrött snitt. Det ojämnt 
blekta och svagt fläckade främre omslaget medbundet. Småfläckar på insidan av 
främre pärmen. Titelbladet med smärre fläckar och på s. 15–17 en mindre pap-
persskada, vilken förorsakat hål och mindre textförluster. Dedikation till Bror 
Hillgren och med dennes exlibris.  *300
Tryckt i 400 numrerade exemplar, varav detta är nr 8. En kommenterad bibliografisk ge-
nomgång av mer än 2000 bok- och uppsatstitlar. Konstnären Bror Hillgren (1881–1955) är 
själv representerad i bibliografin, bland annat med dennes böcker om Delsbo.

 100. frängsmyr, t. Geologi och skapelsetro. Föreställningar om jordens historia 
från Hiärne till Bergman. A.a. Uppsala, 1969. 379 s. Ljusblått oklbd. Omslaget 
medbundet.  *650
Lychnos-biblioteket 26. Hiärne, Polhem, Swedenborg, Linné, Wallerius och Bergman är 
huvudpersonerna i detta intressanta arbete.

 101. fumagalli, g. Bibliografia Etiopica. Catalogo descrittivo e ragionato degli 
scritto pubblicati dalla invenzione della stampa fino a tutto il 1891 intorno alla 
Etiopia e regioni Limitrofe. Redatto da Giuseppe Fumagalli. Milano, 1893. xi, (1 
blank), 288 s. Häftad, oskuren och till större delen ouppskuren i tryckt pergamyn-
omslag. Omslaget nött och fuktbuckligt, främre omslagets invikta flikar loss. 
Ryggen med begynnande spricka. Något missfärgad i marginalerna i början och 
slutet. Med stpl från Göteborgs universitetsbibliotek och tryckt etikett för ”Pro-
fessor Otto Nordenskjölds samling” på titelbladet.  *1000
Fumagallis välgjorda bibliografi är full av användbara kommentarer och fortfarande stan-
dardverket för tidiga tryck rörande Etiopien, Eritrea och Somalia. Polarforskaren Otto 
Nordenskjöld var professor vid Göteborgs högskola och delar av hans bibliotek fanns kvar 
på institutionen fram till 1990-talet, då universitetet sålde det till Sten Lundquists antikva-
riat.

 102. fürstenberg, h. Das französische Buch im achtzehnten Jahrhundert und in 
der Empirezeit. Berlin-Schöneberg, 1929. viii, (2), 431, (1 blank, 1) s. Lätt nött 
opergamentryggbd med brun titeletikett i skinn och övre guldsnitt (Heyne-
Ballmüller, Berlin). Främre omslag medbundet längst bak i volymen. Lätt solkad 
rygg och titeletiketten med skada. Med Stig Enhörnings exlibris som lossnat och 
är löst bifogat.  *1000
Hans Fürstenberg har skrivit arbetet med utgångspunkt från sin egen magnifika samling 
på området. Med ett flertal register, bibliografiska förteckningar, genealogiska tabeller etc.

 103. gardberg, c.-r. Boktrycket i Finland intill freden i Nystad. A.a. Helsingfors, 
1948. (6), 396 s. Häftad. Något nött och solkigt omslag. Ryggen med liten reva 
nedtill och främre omslag med litet vikmärke i övre ytterhörnet. Omslaget delvis 
loss från inlagan. Med dedikation till Sven Gulin.  *200
Ytterligare två delar utkom 1957 respektive 1973. Denna del behandlar boktryckerihisto-
rien i Finland under 1600- och början av 1700-talet samt beskriver de finska trycken före 
etableringen av tryckeri i Finland 1642.



 104. (gay, j.) Bibliographie des ouvrages relatifs a l’amour, aux femmes et au marriage 
et des livres facétieux, pantagruéliques, scatologiques, satyriques, etc. Par m. Le 
C. D’I***. Quatrième édition entièrement refondue, augmentée et mise a jour par 
J. Lemonnyer. I–IV. Besançon respektive Lille, 1894–1900. (4), viii s., 928 spalter, 
(1) + (4) s., 960 spalter, (1) + (4) s., 1408 spalter, (1) + (5, 1 blank) s., 1300 spalter, 
(1) s. Fyra nötta röda halvmarokängbd med upphöjda bind och marmorerade 
snitt (Hedberg). Delvis med spruckna falsar och skadade bind. Med C. Grönblads 
exlibris och Carl Åkermarks namnteckning.  *3000
Fjärde och bästa upplagan av detta standardverk rörande erotisk litteratur av mer eller 
mindre kuriöst slag samt diverse angränsande områden. Arbetet var i sin första upplaga en 
katalog över Gays rikhaltiga bibliotek men utökades av Lemonnyer till en mer allmän 
bibliografi. Carl Grönblad (1866–1938) var chef för Svenska akademiens Nobelbibliotek 
från 1909 och hade privat ett fint referensbibliotek som såldes av Thulins antikvariat. Carl 
Åkermark (1888–1983) var banktjänsteman och stor boksamlare. Hans bibliotek auktione-
rades ut av Sten Lundquist och Styrbjörn Öhman. Åkermark donerade en fond till Svenska 
akademien för att dela ut stipendier till ”förtjänta artister inom svensk teater (dramatiker, 
skådespelare, regissörer eller scenografer)”.



 105. geldner, f. Bucheinbände aus elf Jahrhunderten. Ausgewählt und beschrieben 
von Dr. Ferdinand Geldner. Mit einem Vorwort von Dr. Gustav Hofmann. 
München, 1958. 46, (1) s. & plr. Olinneryggbd med något nött, lite solkigt och 
gulnat skyddsomslag. Aningen stött i övre främre pärmhörnet. Med Stig Enhör-
nings exlibris.  *300
Utgiven av Bayerische Staatsbibliothek med anledning av dess 400-årsjubileum. Planscher-
na med 108 avbildningar av fina bokband ur bibliotekets samlingar.

 106. goff, f. r. Incunabula in American libraries. A third census of fifteenth-century 
books recorded in North American collections. Reproduced from the annotated 
copy maintained by Frederick R. Goff compiler and editor. USA, 1989. (14), ix–
lxiii, (1 blank), 798 s. Rött oklbd.  *2500
Utgiven av Kraus international publications. Faksimil av Goffs annoterade exemplar av 
1964 års upplaga.

 107. graesse, j. g. t. Trésor de livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire 
bibliographique […]. I–V, VI:1–2 + Supplement. Leipzig, 1922. (4), 588 + (4), 648 
+ (2), 525, (1) + (2), 704 + (2), 534 + (2), 543, (1) + (2), 523 + (4), 500 s. Åtta lätt 
nötta halvpergamentbd med övre bruna snitt. Lite solkade ryggar. Volym I med 
delvis löst försättsblad. Titelbladet i del II med veck.  *6000
Faksimil av upplagan 1858–69. Fortfarande ett njutbart referensverk med mängder av an-
nars svårfunnen information, inte minst om äldre tysk litteratur. Förtecknar över 100000 
olika verk.



 108. granlund, s. Litteratur om Halland. Bibliografi. Efter författarens död slutre-
digerad av Per Jansson. Lund, 1962. xii, 430 s. Bra ljusgrönt klbd med vinröd titel-
etikett. Omslaget medbundet. Tillskrift från Per Jansson till Inga Mellén.  *600
Institutet för Västsvensk kulturforskning, skrifter 6. Tar upp litteratur till och med 1959. 
Sven Granlund byggde sina anteckningar på sin egen rikhaltiga boksamling om Halland.

 109. [Grefwe] engström, g. Amund Grefwe. Den första boktryckaren i Göteborg. 
Göteborg, 1983. 152, (3) s. Opappbd. Något solkiga pärmar.  *150
Acta Bibliotheca Universitatis Gothoburgensis. Vol. XXII. Stiftelsen Albert Ekmans fond, 
skrift nr 8. Tryckt i 600 exemplar. Med en bibliografisk översikt av boktryckaren Amund 
Grefwes produktion i Uppsala, Stockholm, Nyköping och Göteborg 1640–77.

 110. hagelin, o. Iconographia anatomica. Äldre medicinska planschverk ur raritets-
kammaren, Karolinska institutets bibliotek. Trelleborg, 1991. 111, (1) s. Häftad. 
Aningen snedläst.  *400
Meddelanden från Karolinska institutets bibliotek och lärdomshistoriska samlingar II. 
Kungliga bibliotekets utställningskatalog 112. Rikt kommenterad och illustrerad katalog. 
Böckerna ingår i Hagströmerbibliotekets samlingar.

 111. hagelin, o. Kinetic jottings. Rare and curious books in the library of the old 
Royal central institute of gymnastics. An illustrated and annotated catalogue. 
Skövde, 1995. 191, (1) s. Med en inklistrad frontespisplansch. Opappbd.  *500
En mycket trevlig och rikt illustrerad katalog över Idrottshögskolans rara böcker om gym-
nastik och mer eller mindre närbesläktade ämnen. Bland annat finns att läsa om konsten 
att svinga sig över bord och dekapiterade grodors rörelsemönster vid ryggmärgsstimulans.

 112. hagelin, o. Old and rare books on materia medica in the library of the Swedish 
pharmaceutical society [Apotekarsocieteten]. An illustrated and annotated cata-
logue. Alingsås, 1997. 223, (1) s. Med inklistrade färgillustrationer. Opappbd med 
övre ljusrött snitt och vitt titelfält.  *800
Rikt illustrerad och kommenterad urvalskatalog över en fin samling litteratur om farmaci 
och medicin, där ungefär hälften av de beskrivna titlarna är tryckta på 1500-talet.

 113. hagelin, o. Rare and important medical books in the library of the Swedish 
society of medicine. A descriptive and annotated catalogue. Sthlm, 1989. 176 s. & 
1 liten inklistrad rättelselapp. Opappbd med övre ljusrött snitt. Med ett blankt lite 
solkigt skyddsomslag. Några få blyertsmarkeringar i marginalerna.  *650
Svenska läkaresällskapets handlingar volume 98, part four, 1989. Rikt kommenterad och 
illustrerad katalog av böcker som numera ingår i Hagströmerbiblioteket.

 114. hain, l. Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica 
inventa usque ad annum md. typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter 
enumerantur vel adcuratius recensentur. I:1–2–II:1–2. (USA, 1996). (2), 594, (2) + 
(2), 563, (1 blank, 2) + (2), 558 + (4), 548 s. Fyra röda oklbd.  *1750
Faksimilutgåva tryckt i 100 ex. av Maurizio Martino publisher. Originalet trycktes 1831–38. 
Det klassiska referensverket rörande inkunabeltrycken, sedermera utökat med omfattande 
supplement av Copinger och Reichling samt kompletterad med den nyare katalogen Ge-
samtkatalog der Wiegendrucke.



115. [Hakluyt] parks, g. b. Richard Hakluyt and the English voyages. Lancaster, 
1928. Front, xvii, (1), 289 s. & plr. Något nött grått oklbd med svart titelfält. Ban-
det med några smärre fläckar.  *250
Utgiven av American geographical society. Richard Hakluyt (1552/53–1616) var en eng-
elsk geograf. Han ägnade sitt liv åt studier av de geografiska upptäckterna i historien och 
samtiden, och framlade resultatet av sin forskning i flera arbeten, bland vilka märks Divers 
voyages touching the discoverie of America (1582) och The principal navigations, voyages, traffiques 
and discoveries of the English nation (1598–1600). Denna biografiska studie sätter hans verk i 
sitt sammanhang och avslutas med en bibliografisk förteckning över hans skrifter. 1847 
instiftades Hakluyt Society vilken har som uppgift att utge äldre resebeskrivningar.

116. [Haller] lundsgaard-hansen von fischer, s. Verzeichnis der gedruckten 
Schriften Albrecht von Hallers. Bern, 1959. 87 s. Klammerhäftad i tryckt omslag. 
Lätt nött omslag med mörkare missfärgning vid ryggen.  *225
Berner Beiträge zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften. Nr 18. Upptar 
även översättningar.

 117. hannesdóttir, a. h. Lexikografihistorisk spegel. Den enspråkiga lexikogra-
fins utveckling ur den tvåspråkiga. A.a. Göteborg, 1998. (16), 541 s. Häftad med 
lätt nött skyddsomslag. Med dedikation till Sten Lundquist.  *300
Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning. Utgivet av styrelsen för Meijerbergs institut vid 
Göteborgs universitet genom Bo Ralph. 23.

118. hayn, h. Bibliotheca Germanorum Erotica & Curiosa. Verzeichnis der gesamten 
deutschen erotischen Literatur mit Einschluss der Übersetzungen, nebst Beifü-
gung der Originale. Herausgegeben von Hugo Hayn und Alfred N. Gotendorf. 
Zugleich dritte, ungemein vermehrte Auflage von Hugo Hayns ”Bibliotheca 
Germanorum erotica”. I–VIII. München, 1912–14. vi, 716 + (4), 715, (1) + (4), 648 
+ (4), 566 + (4), 520 + (4), 586 + (4), 734 + (4), 682 s. Åtta nötta och delvis små-
fläckiga bruna ohfrbd med guldornerade ryggar och gröna infärgade snitt. Med 
Fritz W. Weddigens exlibris i del IV och med en liten förlagsstpl på eftersättsbla-
det i del VII.  *2000
Standardverket rörande tysk erotisk litteratur. Första upplagan i ett band utkom 1875, det-
ta är den mycket utökade tredje upplagan. En supplement utkom 1929 och ett register 
1990. Verket gavs även ut i en faksimilupplaga 1968.

 119. hebbe, p. m. Den svenska lantbrukslitteraturen. Bibliografisk förteckning på 
uppdrag av kungl. Lantbruksakademien. I–II. Uppsala, 1939–45. xvi, 333 + xvi, 
372 s. Något snedläst blått klbd med övre grått snitt. Omslagen medbundna 
längst bak. Titeltexten på ryggen nämner bara första delen. Eftersättsbladet med 
fläckar.  *1000
Del II utgiven efter författarens efterlämnade anteckningar av C. Björkbom. Bibliografin 
förtecknar litteratur från äldsta tid till och med 1850. P. M. Hebbe tog med all typ av litte-
ratur som på något sätt behandlade lantbruk och angränsade ämnen, till exempel träd-
gårdslitteratur och veterinärmedicin. Här återfinns inte bara monografier utan också tid-
skrifter, småtryck och artiklar i periodisk litteratur. Fortfarande ett mycket användbart 
standardverk. P. M. Hebbe (1886–1942) var bland annat bibliotekarie vid Lantbrukshög-
skolan vid Ultuna.



 120. hedberg, a. Bokbindare, bokförare i Sverige 1500–1630. Anteckningar. Särtryck 
ur Pro novitate II. Sthlm, 1914. s. (2), 113–255. Elegant men aningen nött gyllen-
brunt ohalvmarokängbd med upphöjda bind och rikt guldornerad och blindpres-
sad rygg samt marmorerade snitt (Hedberg). Omslaget medbundet. Något gul-
nad rygg med nötningar vid ytterfalsarna. Med Arvid och Rosa Hernmarcks 
guldpräglade pärmexlibris samt dedikation till Arvid Hernmarck.  *1500
Arbetet är fortfarande ett användbart referensverk om de äldre svenska bokbindarna och 
bokhandlarna med en mängd avbildningar, inte minst av bokband. Arvid Hernmarck 
(1876–1940) var industriledare och ägde Hässelbyholms slott och gods på Fogdön i Söder-
manland, där Albert Engström och Verner von Heidenstam tillhörde gästerna. Han var en 
mycket aktiv boksamlare och en viktig kund hos Hedbergs bokbinderi, där beställde 
många påkostade bokband. Av ekonomiska skäl kom stora delar av boksamlingen att 
skingras redan på 1920-talet.

 121. hedberg, a. Stockholms bokbindare 1460–1880. I–II. Sthlm, 1949–60. 420 + 331 
s. Två lätt nötta och aningen snedlästa häftade volymer. Något nötta och obetyd-
ligt solkiga skyddsomslag med ett fåtal revor.  *900
Nordiska museets handlingar 36–37. Detta rikt illustrerade standardverk innehåller bland 
annat ett stort antal bokbandsstämpelavbildningar och en mängd personhistoriska upp-
gifter.

 122. [Hedin] hess, w. Die Werke Sven Hedins. Versuch eines vollständigen Verzeich-
nisses. Sthlm, 1962. Porträtt, 132 s. & plr. + hess, w. Die Werke Sven Hedins. Ein 
Nachtrag. Arlöv, 1980. 24 s. Oklbd med mörkbruna titelfält. Omslaget medbun-
det. Supplementet klammerhäftat och lätt nött.  *900
Sven Hedin – Life and letters I respektive III. Utgiven av Sven Hedins stiftelse.

 123. hedman-morelius, i. Kriminallitteratur på svenska 1749–1985. Reviderad upp-
laga av deckare och thrillers på svenska. Göteborg, 1986. (10), 473, (4) s. & 1 bi-
lagd rättelselapp. Opappbd.  *400

 124. [Heer] malloizel, g. Oswald Heer. Bibliographie et tables iconographiques. 
Précédé d’une notice biographique par R. Zeiller. Sthlm, 1887. Porträtt, (4), 176 s. 
Vinrött lätt nött hklbd. Främre omslag medbundet.  *600
Schweizaren Oswald Heer (1809–83) var botaniker, entomolog och paleontolog. Han pu-
blicerade flera arbeten av vilka kan nämnas Flora tertiaria Helvetiæ (1855–59) och Flora fos-
silis arctica (1868–83).

 125. hellman, e. Den svenska bibeln genom tiderna. Bibliografiska anteckningar till 
tjänst för forskare och samlare. Sthlm, 1968. 122, (1) s. Rött oklotryggbd med lätt 
bågnade pärmar och lätt nött samt aningen solkigt skyddsomslag.  *300
Bokvännens bibliotek nr 83. Tryckt i 700 exemplar. En resonerande översikt ur boksamla-
rens perspektiv på den svenska bibelhistorien.

 126. hermannsson, h. Catalogue of the Icelandic collection bequeathed by Williard 
Fiske. Ithaca, 1960. viii, (4), 755 s. Lätt nött klbd med blå rygg och gröna klot-
klädda pärmar.  *900



Faksimil av originalet från 1914. Två supplementband har utkommit. Ett mycket använd-
bart referensverk och den fullständigaste förteckningen av den äldre litteraturen om Island 
och på isländska.

 127. [Hierta] Björck & Börjesson. Katalog 272. Per Hiertas boksamling. Sthlm, 1932. 
Porträtt, xxi, (1), 162 s. + Björck & Börjesson. Katalog nr 272. Per Hiertas boksam-
ling […]. Prislista enligt auktionsprotokollet. Sthlm, (1932). 8 s. Något nött vitt 
ohklbd med aningen bågnade pärmar. Främre omslag medbundet. Prislistan 
klammerhäftad och löst bilagd.  *600
Exemplar av extraupplagan på bättre papper av den ambitiösa katalogen över Per Hiertas 
strålande fina boksamling med fokus på svenska, finska och danska 1500-talstryck, äldre 
isländsk litteratur och sagor samt svensk 1600-talslitteratur. Samlingen innehåller även en 
bra avdelning passande referensböcker och faksimiltryck samt många äldre utländska ar-
beten rörande Norden i äldre tid. Katalogen avslutas med några rester av Hiertas inkuna-
belsamling, vars huvuddel via Otto Smith hamnade på Kungliga biblioteket redan 1911.

 128. [Holberg] hulthén, l. Collectio Holbergiana. En samling skrifter av och om 
Ludvig Holberg skänkt till Göteborgs stadsbibliotek av apotekaren fil. dr Gustaf 
Bernström. Katalog. Göteborg, 1959. 170, (2) s. Med inklistrade illustrationer i 
texten. Enkelt brunt hfrbd med upphöjda bind. Omslaget medbundet. Aningen 
nött och med stötta pärmhörn.  *400
Acta bibliothecae Gotoburgensis vol. V. Ett av 75 numrerade exemplar på bättre papper, 
detta är nr 52. Sten Lundquist och Styrbjörn Öhman sålde delar av Gustaf Bernströms 
(1877–1966) bibliotek på sina bokauktioner.

 129. [Honeyman] The Honeyman collection of scientific books and manuscripts. The 
property of Sotheby Parke Bernet & co. which will be sold by auction by Sotheby 
Parke Bernet & co. […] I–VII. London, 1978–81. Ej kollationerad. Sju delvis lite 
nötta häftade volymer. Löst bilagda listor över köpare och priser.  *2200
Sju omfångsrika och rikt illustrerade auktionskataloger från Sotheby’s. En av de finaste 
vetenskapliga boksamlingar som sålts under 1900-talet, omfattande 3309 titlar. Robert D. 
Honeyman IV började samla matematisk litteratur på 1930-talet men vidgade snart sitt 
samlande till angränsande vetenskaper. Under hans livstid arrangerades flera utställningar 
med urval ur hans samlingar. Antikvariatet Wykeham Books meddelar att ”He is reported 
to have had a rule against spending more than $ 4000 on a single work or on a single day 
– but to have worked round this by offering books in part-exchange when he needed to”.

 130. houfe, s. The dictionary of British book illustrators and caricaturists 1800–1914. 
With introductory chapters on the rise and progress of the art. Woodbridge, 
1981. 520 s. Blått oklbd med obetydligt nött skyddsomslag.  *500
Andra översedda upplagan, den första utkom 1978. Välillustrerad och informativ med både 
kronologiskt upplagd översikt och alfabetisk förteckning över konstnärer från Abbey till 
Zwecker.

 131. howes, w. U.S.iana (1650–1950). A selective bibliography in which are described 
11, 620 uncommon and significant books relating to the continental portion of 
the United States. Revised and enlarged edition. Compiled by Wright Howes. 
Storrs-Mansfield, u.å. 652 s. Ljusgrönt oklbd.  *300
Faksimil av originalet som utkom 1962. Förtecknar över 11000 titlar.



 132. hulth, j. m. Swedish arctic and antarctic explorations 1758–1910. Bibliography. 
I–II. Uppsala, 1910. 148 + 145–89, (2, 1 blank, 3) s. Två något nötta häften. Del I 
med mindre papperförlust överst på ryggen och liten reva nedtill. Del II lite lös i 
häftningen.  *1250
K. svenska Vetenskapsakademiens årsbok för år 1910. Bilaga 2. Andra häftet med två utby-
tesblad. Sträcker sig tidsmässigt från A. R. Martins resa till Spetsbergen 1758 till O. 
Nordenskjölds expedition till Grönland 1909. Innehåller även systematiska avdelningar 
rörande fysik, geologi, botanik, zoologi etc.

 133. hultmark, e. & hultmark, c. & moselius, c. d. Svenska kopparstickare 
och etsare 1500–1944. Uppsala, 1944. Porträtt, lxix, (1), 391 s. Lätt snedläst mörk-
rött hklbd med vinröd titeletikett och stänkta snitt. Främre omslaget medbundet. 
Titeletiketten med minimala nötningar och främre pärmen delvis blekt.  *750
Hultmarks porträtt är efter en torrnålsgravyr av Axel Fridell. Inleds med uppsatsen ”Emil 
Hultmark som samlare och forskare” av Carl David Moselius. Förtecknar både separat ut-
givna grafiska blad och illustrationsmaterial i böcker samt ger rikhaltiga biografiska upp-
gifter. Det oumbärliga standardverket på området.

120. 140. 150.



 134. ibrahim-hilmy. The literature of Egypt and the Soudan from the earliest times 
to the year 1885 inclusive. A bibliography: comprising printed books, periodical 
writings, and papers of learned societies; maps and charts; ancient papyri, ma-
nuscripts, drawings, &c. I–II. U.o., (ca 2000). vii, (1), 398 + (2), 459 s. Rött oklbd 
med svart titel fält.  *600
Faksimilutgåva, tryckt i 250 exemplar, efter originalet som utkom 1886–88. Andra delen 
avslutas med ett supplement som tar upp titlar publicerade fram till och med maj 1887. 
Fortfarande standardbibliografien för äldre litteratur rörande Egypten och Sudan.

 135. ilsøe, h. Udlændinges rejser i Danmark indtil år 1700. En bibliografisk for-
tegnelse. Köpenhamn, 1963. liv, (2), 125, (2) s. Mörkblått oklbd med något nött 
och naggat skyddsomslag. Några få spridda blyertsanteckningar.  *175
Behandlar resor i Danmark från 800-talet och framåt. Inkluderar självfallet en rad resenä-
rer som samtidigt besökte Sverige.

 136. iversen, m. Forbudte bøger. To aarhundreders beslaglagte og konfiskerede vær-
ker. En annoteret bibliografi. Under medvirken af bibliotekar Åse Henriksen. Kö-
penhamn, 1948. 195, (4) s. Häftad och oskuren. Lätt nött och något solkigt om-
slag. Det främre med mindre reva nedtill. Med tillskrift från Harald Kihle till 
Svante Grauers.  *300
Tryckt i 500 exemplar, varav detta är nr 181. Förteckning över förbjudna böcker om fattande 
Danmark, Norge, Sverige, England, Frankrike och Tyskland, från början av 1800-talet till 
mitten av 1900-talet. Urvalet baserades på, dels skrifternas kulturhistoriska värde, dels 
författarnas betydelse. Till exempel blev Gustaf d’Albedyhlls Skrifter af blandadt, dock mäst 
politiskt och historiskt innehåll indragen af censuren som politiskt farlig. Andra drabbade 
författare var till exempel Bruno Poukka, August Strindberg, Erik Pontoppidan, Thomas 
Thorild, Johan Ihre, Ludvig Holberg och Magnus Jakob Crusenstolpe. Svante Grauers 
(1903–91) drev det legendariskt oordnade antikvariatet Samlaren i Göteborg 1939–90 och 
var samtidigt boksamlare privat. Delar av hans samling såldes genom auktion anordnad av 
Sten Lundquist och Styrbjörn Öhman.

 137. [ Johannot] aristide, m. Alfred et Tony Johannot. Peintres, graveurs et vignet-
tistes. Paris, 1925. Porträtt, (8), 123 s. & plr. Enkelt vinrött skinnryggbd med nött 
rygg. Omslaget medbundet. Med Hjalmar Lundgrens exlibris och förgyllda 
pärmexlibris samt Stig Enhörnings exlibris.  *500
Tryckt i en numrerad upplaga, varav detta är nr 871. Alfred Johannot (1800–37) och Tony 
Johannot (1803–52) var bröder och verksamma som gravörer, målare och illustratörer. 
Bland annat var de med om att i Frankrike introducera litografi som metod att illustrera 
böcker. Boken avslutas med verkförteckningar för båda bröderna.

 138. johansson, m. Lexicon Lincopense. En studie i lexikografisk tradition och 
svenskt språk vid 1600-talets mitt. A.a. Göteborg, 1977. (12), 428 s. & 1 löst errata-
blad. Häftad med skyddsomslag.  *250
Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning. Utgivet av styrelsen för Meijerbergs institut vid 
Göteborgs universitet genom Bo Ralph. 21. År 1640 publicerades i Linköping det märkliga 
verket Lexicon Lincopense. Ett omfattande arbete som rymmer tre olika delar: en latinord-
bok, ett svenskt ordindex och ett tyskt ordindex. Det svenska indexet är den första sam-
lingen svenska ord som systematiskt sammanställts för lexikografiskt ändamål.



 139. [ Johansson] J. Viktor Johanssons boksamling. Förteckning upprättad av Stock-
holms stads auktionsverk. Sthlm, 1970. Porträtt, 247, (1) s. Bra ljusbrunt klbd med 
svart titeletikett. Omslaget medbundet.  *900
Ett omtryck i 500 exemplar av de tre auktionskatalogerna från 1968 kompletterade med 
prisförteckning, katalog över Viktor Rydberg-samlingen, bibliografi över Johanssons för-
fattarskap och ett minnesord av Sten Lindroth. Samlingen är synnerligen rik på äldre vit-
terhet, modern skönlitteratur, litteraturhistoria och bibliografi. J. V. Johansson (1888–1967) 
var bibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek och flitig bokhistorisk författare.

 140. johnson, a. f. A catalogue of engraved and etched English title-pages. Down to 
the death of William Faithorne, 1691. Oxford, 1934. xi, (1 blank), 109 s. & plr. 
Elegant brunt hfrbd med upphöjda bind, blindpressad ryggdekor, mörkbruna ti-
teletiketter och övre guldsnitt, övriga snitt endast putsade (Hedberg, 1936). Ryg-
gen något mörknad. Svag fuktrand nederst på pärmarna. Praktexemplar med 
Gustaf Bernströms guldpressade pärmexlibris och dennes blyertsanteckning 
”coll. cat.”.  *2500
Facsimiles and illustrations no. IV. Bland de graverade titelblad som avbildas på planscher-
na återfinns Schefferus The history of Lapland. Sten Lundquist och Styrbjörn Öhman sålde 
delar av Gustaf Bernströms (1877–1966) bibliotek på sina bokauktioner.

 141. johnson, a. f. German renaissance title-borders. Oxford, 1929. vii, (1 blank), 20 s. 
& plr. Elegant brunt hfrbd med upphöjda bind, blindpressad ryggdekor, mörk-
bruna titeletiketter och övre guldsnitt, övriga snitt endast putsade (Hedberg, 
1936). Ryggen något ojämnt mörknad. Pärmarna med fuktränder i hörnen, för- 
och eftersättsblad med fuktrand i marginalerna. Trots detta ett fint exemplar med 
Gustaf Bernströms guldpressade pärmexlibris och dennes blyertsanteckning 
”coll. cat.”.  *2000
Facsimiles and illustrations no. I. De 86 planscherna avbildar lika många titelblad med 
träsnittsramverk.

 142. junk, w. 50 Jahre Antiquar. Ein nachgelassenes Manuskript herausgegeben von 
A. C. Klooster und W. Weisbach. Delft, 1949. (8), 431 s. Vinrött något nött oklbd 
med lätt blekt rygg. Stötmärke i ryggens nederdel.  *400
Ett slags självbiografi genom bokhandelspraktik av en av det tidiga 1900-talets främsta 
antikvariatsbokhandlare. Wilhelm Junk (1866–1942) var antikvariatsbokhandlare, biblio-
graf, Linnékännare och entomolog. Han etablerade sitt antikvariat, Antiquariaat Junk, 
1899 i Berlin och kom att dominera handeln med naturvetenskaplig antikvarisk litteratur. 
På 1930-talet flyttade han till Haag där antikvariatet fortfarande bedriver sin verksamhet.

 143. junk, w. Rara historico-naturalia et mathematica. Edito stereotypa, praefatione 
tabulisque aucta, curante F. H. Schwarz. Amsterdam, 1979. vi, (4), 121, (5), 123–
242, (6), 243–314 s. Svart oklbd.  *900
Originalet utkom 1900–13, 1926–36 och 1939. Denna faksimilutgåva avslutas med ett väl-
behövligt register. I en periodisk publikation med den gemensamma titeln ”Rara” samlade 
Junk både sina finaste katalogiseringar av antikvariska böcker och essäer i bibliografiska 
ämnen. Inte minst Linnés publikationer behandlas här utförligt.



 144. [Kankel] almqvist, s. Johann Kankel, Per Brahes boktryckare på Visingsö. 
Uppsala, 1965. 167, (4) s. & plr. Oklbd med rött titelfält samt övre rött snitt. Lätt 
nött och solkigt skyddsomslag med mindre revor i ryggen upptill.  *400
Med en utförlig och välgjord bibliografi på sidorna 125–47. Johann Kankel (1614–87) var 
född i Pommern och kom till Sverige 1664. Från 1666 fram till sin död förestod han Pehr 
Brahe d.y:s privata boktryckeri på Visingsö. Boken behandlar även verksamheten vid Rött-
le pappersbruk och dess vattenmärken.

 145. karlson, w. Bokband och bokbindare i Lund. Lund, 1939. Front, (2), 297 s. 
Brunt lätt nött marmorerat ohfrbd med upphöjda bind, mörkgrön titeletikett och 
övre guldsnitt. Främre omslag medbundet. Ryggen obetydligt blekt och med lite 
nötningar på ytterfalsarna. Stötta pärmhörn. Med Stig Enhörnings exlibris.  
 *1000
Det fint illustrerade standardverket om Lundabokbindarna och deras band från 1600-talet 
till 1800-talets mitt. Det Berggrenska bokbinderiets olika medlemmar och bandstilar be-
handlas utförligt. Även pärmpapper och snitt avbildas.

 146. Katalog över flyglitteratur 1910–1923, med anledning av internationella luftfartsut-
ställningen, Göteborg 1923. Utgiven av A.-B. C. E. Fritzes kungl. hofbokhandel. 
Sthlm, 1923. (8), 148, vii–xxvi s. Beigegrönt klbd med ljusgrön fläckig titeletikett 
i skinn och grågröna snitt samt guldtryckt flygplan på främre pärmen (Norstedt 
& söner). Omslaget medbundet. Lite stött överst på ryggen och i pärmhörnen 
nedtill. Med Sjöfartsmuseets biblioteks stpl samt två duplettstplr.  *850
Omslaget med titeln ”Aerolitteratur 1910–1923”. Den avslutande romerska paginerings-
följden utgörs av annonser. Med förord av Tord Ångström. Innehåller bland annat avdel-
ningarna: ”Aerodynamik”, ”Flygplan och motorer”, ”Ballonger och luftskepp”, ”Militär 
flyglitteratur”, ”Navigation. Instrument” och ”Flygrätt”. Katalogen var ett försök att sam-
manställa en komplett förteckning över all litteratur inom flygområdet under den aktuella 
tidsperioden.

 147. kjellberg, r. Den svenska jakten i litteraturen. En kommenterad bibliografi 
intill år 1960. Helsingborg, 1991. 382, (1) s. Opappbd med lite solkade pärmar.  
 *500
Med författar-, titel- och ämnesregister. Förord och efterskrift av Gunnar Brusewitz. Ric-
hard Kjellberg samlade själv jaktlitteratur och verket är ett användbart komplement till 
Schrebers Svenska jaktens litteratur intill år 1900.

 148. kleberg, t. Italien i svensk litteratur. Bibliografisk förteckning. Göteborg, 1944. 
xviii, (2 blanka), 252 s. + kleberg, t. Svenskar i Italien. Bibliografisk förteck-
ning över litteraturen om svenskars resor i Italien. Göteborg, 1949. xii, (4), 102 s. 
Två häftade volymer. Ouppskurna. Lätt nötta och lite stötta nedtill. Omslagen 
med smärre revor. Dedikationer till Inga Mellén.  *450
Acta bibliothecae Gotoburgensis vol. II–III. Exemplar på bättre papper av de båda arbete-
na. Det första arbetet förtecknar 2953 poster och det andra 986. Innehåller många svåråt-
komliga litteraturuppgifter.



 149. klemming, g. e. & nordin, j. g. Svensk boktryckeri-historia 1483–1883. Med 
inledande allmän öfversigt. Sthlm, 1883. iv, 654, (1) s. & 2 färgplr. Något nött 
lackat hfrbd med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg, titeletikett i marokäng 
och marmorerade snitt (Hedberg, 1915). Omslagen medbundna. Ryggen blekt 
och med tråkiga fläckar. Även bakre pärmen med några fläckar. Minimalt mask-
hål vid bakre ytterfalsen.  *400
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 5017. Utkom i form av två häften. Med extrabla-
det om rörliga typer i den längre versionen.

 150. klemming, g. e. & snoilsky, c. Brefväxling. Sthlm, 1919. 339, (1) s. Något nött 
ljusbrunt hfrbd med rikt blindpressad ryggdekor och stänkta snitt (E. Erikssons 
bokbinderi, Mora). Främre omslag medbundet.  *500
Utgiven av Föreningen för bokhantverk. Med förklarande anmärkningar av Ruben G:son 
Berg och bibliografiska upplysningar av H. E. Lagerqvist. En av den svenska bibliofil-
litteraturens stora klassiker.

151. klemming, g. e. Sveriges dramatiska litteratur till och med 1875. Bibliografi. 
Sthlm, 1863–79. (6), 651, (1) s. Nött ljusbrunt lackat och marmorerat hfrbd med 
upphöjda bind, rikt guldornerad rygg och brun titeletikett samt övre guldsnitt, 
övriga snitt endast putsade (Hedberg). Ryggen flammig och med störande nöt-
ningar samt nötta yttre falsar. Flertalet av häftesomslagen medbundna längst bak 
och flera av dem med lagningar.  *800
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 1298. Utgavs av Svenska fornskriftssällskapet. 
Titelvarianten ”till 1863” medbunden efter det egentliga titelbladet. En mycket välgjord 
bibliografi.

 152. (klemming, g. e.) Kongl. bibliotekets samling af samtida berättelser om Sveri-
ges krig. Sthlm, 1888–91. (4), 339 s. + (snoilsky, c.) Berättelser om Sveriges 
krig. Supplement. (Extrakt ur: Kongl. bibliotekets handlingar 14. Sthlm, 1892). s. 
65–74. + (almquist, j. a.) Samtida berättelser om Sveriges krig. Supplement II. 
Sthlm, 1902. 116 s. & 1 rättelselapp. Ljusgrönt klbd med mörkgrön titeletikett och 
stänkta snitt. De främre omslagen medbundna på slutet i volymen. Med Gösta 
Engströms namnteckning.  *2000
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 1403, 1405 och 1406. Den kronologiskt upp-
ställda bibliografin förtecknar samtida tryckta beskrivningar rörande Sveriges krig från 
1500-talet till 1800-talets början med stor dominans från svensk stormaktstid. Gösta Eng-
ström (1913–95) var bibliotekarie och verksam vid Göteborgs universitetsbibliotek. Han 
hade ett stort privat handbibliotek och skrev bland annat en historik över den första Göte-
borgsboktryckaren, Amund Grefwe.

 153. (klemming, g. e.) Samtida skrifter rörande Sveriges förhållanden till fremman-
de magter. Sthlm, 1881–83. (4), 430 s. + (snoilsky, c.) Samtida skrifter rörande 
Sveriges förhållanden till främmande makter och samtida berättelser om Sveri-
ges krig. Supplement. Sthlm, 1892. 74 s. + (almquist, j. a.) Samtida skrifter rö-
rande Sveriges förhållanden till främmande makter. Supplement II. Sthlm, 1901. 



132 s. Enkelt ljusgrönt klbd med mörkgrön lite blekt titeletikett och stänkta snitt. 
Ryggen med några små svaga fläckar. Bakre pärmen med smärre solk. Första 
bladet delvis loss och med mindre pappersförlust vid inre marginalen. Med Gös-
ta Engströms namnteckning.  *1500
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 1406–08. En imponerande bibliografisk förteck-
ning över den samtida tryckta litteraturen rörande Sveriges utrikespolitik från Gustav Vasa 
över trettioåriga kriget och Karl XII:s krig till unionen i Norge. Materialet är synnerligen 
rikt från svensk stormaktstid. Här ryms både svenska och andra uppfattningar samt ofta 
rena propagandaskrifter.

 154. (klemming, g. e.) Ur en antecknares samlingar. Sthlm, 1868–73. (4), 300 s. & 3 
faksimilblad & 2 plr. Brunt hklbd med sparsamt gulddekorerad rygg och stänkta 
snitt. Enstaka småfläckar. De olika häftestitelbladen ej medbundna. Med en ur-
klippt dedikation till P. Asbjørnsen fastlimmad på titelbladets baksida. Har till-
hört Sverker Ek.  *3500

Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 30. Tryckt i 150 exemplar. En ny, delvis omarbe-
tad upplaga utkom 1880–82. I denna intressanta samling av uppsatser och notiser rörande 
svensk bokhistoria och bibliografi behandlas bland mycket annat de äldre svenska grafiska 
konstnärerna, Swedbergs psalmboksupplagor och en mängd sällsynta äldre svenska tryck. 
Boken är en klassisk vägvisare för svenska boksamlare. Klemming och Peter Christen As-
bjørnsen brevväxlade.

 155. (klemming, g. e.) Ur en antecknares samlingar. Uppsala, 1880–82. (4), 279 s. & 
2 plr. Författarens porträtt pryder titelsidan i form av en liten vinjett. Nött ljus-
brunt hfrbd med upphöjda bind, röd titeletikett och stänkta snitt. Ryggen flam-
mig och med begynnande sprickor överst i ytterfalsarna. Svagt tumavtryck på 
titelbladet. Med Elof Tegnérs exlibris och Sjöbloms sedvanliga blyertsnoteringar. 
 *400
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 31. Första 
upplagan utkom 1868–73 men texten är omarbetad i 
denna andra upplaga och ett antal artiklar är uteslutna 
och andra utvidgade. Planscherna föreställer grundrit-
ningar till Stockholms slott. Bibliotekarien och histori-
kern Elof Tegnér (1844–1900) hade en tid Klemming 
som chef och skriver om honom i sina Minnen och silhou-
etter. Han blev sedan chef för Lunds universitetsbiblio-
tek. J. A. Sjöblom (1849–1922) drev antikvariat och låne-
bibliotek i Lund. Han skrev pris och ibland kommentar 
på sidan 9 i de böcker han saluförde.



 156. klingberg, g. & bratt, i. Barnböcker utgivna i Sverige 1840–89. En kommen-
terad bibliografi. I–III. Lund, 1988. xxvi, 654 + (4), 655–1336 + v, (1), 1337–1933, 
(2) s. Tre gröna oklbd med lätt solkiga snitt.  *1500
Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet nr 30. Förtecknar över 3500 poster försedda 
med rika kommentarer. Många av barnböckerna är översatta från engelska, franska och 
tyska förlagor.

 157. [Kloss] Catalogue of the library of 
dr. Kloss, of Franckfort a M., profes-
sor; including many original and 
unpublished manuscripts, and prin-
ted books with ms. annotation, by 
Philip Melancthon. Which will be 
sold by auction, by mr. Sotheby and 
son, Wellington Street, Strand, on 
thursday, may 7th, and nineteen fol-
lowing days (sundays excepted), at 
twelwe o’clock each day. London, 
1835. 8:o. xxiii, (1 blank), 3–343, (1) 
s. & 8 litograferade plr, varav 5 ut-
vikbara. Trist svart klbd från 
1900-talets andra hälft. Oskuren. 
Något lös i bindningen. Första plan-
schen skadad i marginalerna och 
lagad med tejp i inre marginalen 
samt itu i ett av vecken. Sista bladet 
med pappersförlust och svaga lim-
fläckar i yttre marginalen.  *3500
Planscherna är faksimiler av Philipp 
Melanchthons handskrifter respektive 
anteckningar i böcker. Utöver samling-
en av Melanchthonrelaterat material 
utgörs katalogens 4682 poster av ma-
nuskript, inkunabler och böcker från 
1500-talets första decennier.

 158. korn, d. Västgötaböcker. En resonerande bibliografi över västgötalitteraturen. 
Lidköping, 2002. 416 s. Opappbd. Med dedikation till Sten Lundquist.  *225
Rikt illustrerad. Med sockenboks-, orts- och författarregister. Resonerande bibliografiskt 
verk över litteratur från 1400-tal till och med 1900-tal. Författarens intresse för de udda 
existenserna bland böcker och småskrifter lyser igenom och mycket utrymme ägnas åt 
pekoralister, svältande pigor och nedgrävda böcker.



 159. [Kraus] Catalogue 131. Monumenta xylographica et typographica. The cradle of 
printing. Part II. With 14 color plates, 86 halftones and line cuts. U.o., (1971). (8), 
167, (4) s. Med löst bilagd prislista. Obetydligt nött och lätt solkigt blått olinnebd 
med titeletikett på främre pärmen.  *750
En av H. P. Kraus allra finaste kataloger, innehållande bland mycket annat ett magnifikt 
exemplar av Gutenbergbibeln, Dantes Gudomliga komedi tryckt 1481 med Botticellis illus-
trationer och första upplagan av Dialogus creaturarum tryckt 1480.

 160. krieg, m. o. Mehr nicht erschienen. Ein Verzeichnis unvollendet gebliebener 
Druckwerke. Auf Grund des von weiland Hofrat Dr. Moriz Grolig, Bibliotheksdi-
rektor in Wien, gesammelten Materials bearbeitet und ergänzt. I–II. Mansfield, 
u.å. iii–xvi, 441 + iii–xvi, 469 s. Två gröna oklbd. Volym II med smärre stötmär-
ken och revor i klotet överst och nederst på ryggen.  *750
Faksimil, tryckt i 175 exemplar, av originalutgåvan från 1954–58. Användbart referensverk 
som förtecknar över 20000 verk vars publikation aldrig slutförts.

 161. [Kroepelien] du rietz, r. Bibliotheca Polynesiana. A catalogue of some of the 
books in the Polynesiana collection formed by the late Bjarne Kroepelien and 
now in the Oslo university library. Uppsala, 1969. Porträtt, lxviii, (4), 455 s. 
Mörkblått oklbd. Mindre smutsfläck i främre snittet och smärre solk i det övre. 
Med dedikation till Sten Lindroth daterad 1969.  *800
Tryckt i 800 exemplar.

 162. krok, t. o. b. n. Bibliotheca botanica suecana. Ab antiquissimis temporibus ad 
finem anni 1918. Svensk botanisk litteratur från äldsta tider t.o.m. 1918. Uppsala, 
1925. Porträtt, xvi, 799 s. Lätt nött grönt oklbd med svart titelfält. Ryggen kraftigt 
blekt och pärmarna delvis blekta.  *1800
Bibliografin utgavs efter författarens bortgång av F. R. Aulin och C. A. M. Lindman. Krok 
hade testamenterat 6000 kr som skulle användas till renskrivning, komplettering, ett syste-
matiskt register och verkets utgivande. Men det visade sig vara ett digert arbete att bringa 
reda i de fem kartonger med manuskript som Krok hade lämnat efter sig. Han hade varit 
sysselsatt med bibliografin under närmare 70 år. Efter ytterligare penninggåvor lyckades 
man ändå ge ut den fyra år efter Kroks död.

 163. Kunstfærdige gamle bogbind indtil 1850. Det Danske kunstindustrimuseums 
udstilling 1906. Udgivet af museet med en inledning af Emil Hannover. Köpen-
hamn, 1907. 162, (2 blanka), 1–11 s. Aningen nött men trevligt brunt skinnbd med 
upphöjda bind, guldornerad rygg, blindpressad och guldornerad pärmdekor samt 
stänkta snitt (signerat ”H.M.R”, H. M. Refsum, Oslo). Omslaget medbundet. Ryg-
gen lätt blekt. De yttre falsarna och pärmkanterna med nötningar. Mindre blå 
tuschfläck i nedre marginalen på s. 12.  *1600
Tryckt i 500 exemplar. De avslutande 11 sidorna består av Emil Hannovers förord översatt 
till tyska: ”Alte künstlerische Bucheinbände bis 1850.” I huvudsak är boken ett bildverk 
försett med upplysande kommentarer vid varje avbildning.



 164. kyster, a. & larsen, s. Danish eighteenth century bindings 1730–1780. Köpen-
hamn, 1930. 53, (27) s. & 102 plr. Olinneklotryggbd med aningen nött skyddsom-
slag med revor. Märke efter borttaget exlibris på främre pärmens insida. Med 
Olaf Bagers bokhandelsetikett.  *800
Trevligt illustrerat standardverk om en storhetstid för danskt bokbinderi.

 165. [La Fontaine] després, a. Les éditions illustrées des fables de La Fontaine. Avec 
10 figures hors texte. Paris, 1892. (4), 178, (1) s. + Supplément aux éditions illus-
trées des Fables de La Fontaine. [=rubrik]. (Paris, 1893). 19 s. + 2e supplément. 
[=rubrik]. (Paris?, 1893?). 2 s. Elegant obetydligt nött blått halvmarokängbd med 
upphöjda bind, guldornerad rygg och sparsamt ciselerat övre guldsnitt (C. W. 
Bergman, Uppsala bokband). Omslaget till första arbetet medbundet. Supple-
menten bundna före huvudarbetets kolofonblad. Med Stig Enhörnings lite lim-
fläckiga exlibris. Vackert ex.  *1750
Tryckt i 270 numrerade exemplar, varav detta är nummer 243. De planscher som utlovas på 
titelbladet är medräknade i pagineringen.

 166. lagerström, h. Svenska bokhantverkares exlibris, märken och signeter. En 
nutidskrönika om svenskt bokhantverk och svenska bokhantverkare. Med c:a 
1000 avbildningar av svenska bokhantverkares exlibris, märken och signeter. 
Sthlm, 1943. xii, 518, (1) s. & 1 plansch. Titelsidan tryckt i rött och svart. Något 
nött oklbd med gulddekorerad rygg och rikt gulddekorerade pärmar med geome-
triska mönster. Aningen solkig och ryggen med ett flertal lite tråkiga småfläckar. 
Främre och undre snittet med mindre fläckar.  *300
Påkostat och rikt illustrerat arbete tryckt i 550 exemplar till författarens 70-årsdag. Bok-
tryckarmärken och exlibris före 1900 förtecknas på s. 47–73. Arbetet innehåller en impo-
nerande mängd biografiska uppgifter om svenska boktryckare, bokbindare, bokhandlare, 
antikvariatsbokhandlare etc.

 167. [Lagrelius] Bildreproduktionen i Sverige från början av nittonde århundradet. 
Studier tillägnade Axel Lagrelius på sextioårsdagen. Sthlm, 1923. Porträtt, (12), 
169, (1 blank, 1) s. & plr. Något nött ohalvpergamentbd. Ryggen lite solkig och 
med ett par små fläckar. Något naggade pärmhörn.  *400
Innehåller uppsatserna ”Översikt över den svenska bildreproduktionen under 1800-talet” 
av Sune Ambrosiani, ”De fotografiska reproduktionsmetoderna” av Arvid Odencrantz, 
”Trefärgsfotografi och trefärgstryck” av John Hertzberg, ”Svensk kartografi under det sista 
halvseklet” av Bror Thordeman och ”Bildreproduktionen och den moderna människan” av 
Gunnar Andersson.

 168. larson, e. e. Swedish commentators on America 1638–1865. An annotated list 
of selected manuscript and printed materials. New York, 1963. Front, 139 s. Häf-
tad. Lätt nött.  *600
Utgiven av New York public library och The Swedish pioneer historical society. Frontespi-
sen är en faksimil av den äldsta kartan över Nya Sverige, publicerad första gången 1696. 
Förtecknar 638 skrifter, manuskript och kartor etc. med anknytning till svenskars utsagor 
om Amerika i äldre tid.



 169. lauridsen, p. Bibliographia groenlandica eller fortegnelse paa værker, afhand-
linger og danske manuskripter, der handle om Grønland indtil aaret 1880 incl. 
Paa grundlag af C. G. F. Pfaff ’s samlinger udarbejdet af P. Lauridsen. Meisenheim, 
1979. (6), iv, (2), 247 s. Blått oklbd.  *400
Faksimil utgiven av Rosenkilde & Bagger efter originalet som utkom 1890 i Meddelelser om 
Grønland, trettende hefte.

170. [Lawrence] mcdonald, e. d. A bibliography of the writings of D. H. Lawrence. 
With a foreword by D. H. Lawrence. Cedar Rapids, 1925. Porträtt, 145, (9) s. & 1 
plansch. + mcdonald, e. d. The writings of D. H. Lawrence. 1925–1930. A 
bibliographical supplement. Cedar Rapids, 1931. 134, (10) s. Två grå oklotryggbd 
med röda respektive blå pärmpapper och tryckta titeletiketter på ryggar och 
frampärmar. Delvis oskurna inlagor. Lätt nötta och titeletiketterna delvis blekta. 
Med blyertsanteckningar samt spridda markeringar och understrykningar i rött 
och blått. Supplementet med svårtydd förvärvsnotering daterad 1931.  *1000
Bibliografin är nummer 333 av 500 numrerade exemplar. Supplementet är nummer 164 av 
350 numrerade exemplar. Den första bibliografin över D. H. Lawrence var länge ett stan-
dardverk och återutgavs i faksimil av Kraus 1969. Den har med tiden till stor del ersatts av 
andra Lawrencebibliografier, men ingen av dessa kan konkurrera med föreliggande i läcker 
typografisk utformning eller ståta med ett originalbidrag av författaren själv.

 171. Lefnadsteckningar öfver kongl. svenska Vetenskaps akademiens efter 1854 aflid-
na ledamöter. I–III. Sthlm, 1869–94. lxiv, (2), 570, (2) + (4), 604 + (4), 671 s. Tre 
bruna lackade hfrbd med guldornerade ryggar, repiga bruna infärgade titelfält 
och övre grå snitt, övriga stänkta. Blekta, fläckiga och något nötta ryggar. Del I 
med blyertsanteckningar i innehållsförteckningen och på sista bladet.  *1000
Dessa, de tre första delarna av serien, innehåller sammanlagt 69 biografier, vilka ofta avslu-
tas med förteckningar över de biograferades utgivna skrifter.

 172. lilja, e. Den svenska katekestraditionen mellan Svebilius och Lindblom. En 
bibliografisk och kyrkohistorisk studie. A.a. Lund, 1947. liii, (1), 353 s. & plr. Häf-
tad och oskuren. Minimal reva nedtill i ryggen. Omslaget med smärre revor i 
kanterna och en ful och större framtill. Med dedikation till D. Helander och den-
nes blyertskommentarer.  *225
Samlingar och studier till svenska kyrkans historia 16. Dick Helander (1896–1978) var 
professor och en kort tid biskop i Strängnäs innan han avsattes. Han skrev en studie om 
Den Lindblomska katekesen i samma serie 1947, vilken det hänvisas till på många ställen i 
föreliggande bok. 

 173. lindberg, s. g. Mästarband. Bokbindarmästareföreningen i Stockholm 350 år. 
Sthlm, 1980. 269, (1 blank, 1) s. Rött oskinnryggbd med övre guldsnitt. Omslaget 
medbundet. Enstaka diskreta blyertsanteckningar. I opappkassett. Mycket gott 
skick.  *700
Ett av de 200 numrerade exemplaren i originalband av Stig Bokbindare AB, detta med nr 
156. Fint illustrerad utställningskatalog med värdefulla texter om bokband från fyra år-
hundranden. Katalogen är formgiven av Herbert Lindgren och flera band komponerade av 
honom är också beskrivna och avbildade.



 174. lindberg, s. g. Swedish books 1280–1967. Illuminated manuscripts, illustrated 
printed books & fine book bindings. A select guide to reference literature on 
Sweden. Sthlm, 1968. 111 s. & plr. Häftad. Obetydligt solkigt omslag.  *150
Kungliga bibliotekets utställningskatalog nr 51. Katalogen förtecknar dels utställningens 
91 titlar, dels på s. 67–111 ett användbart urval företrädesvis modernare referens- och över-
siktsverk inom alla områden rörande Sverige. I den förra avdelningen var böckerna utvalda 
för sin skönhet och/eller betydelse och där återfinns omfattande beskrivningar, kollatione-
ringar och kommentarer rörande arbeten från Birgittas Revelationes 1492 till Strindbergs 
Antibarbarus 1906. Ett antal medeltida handskrifter och påkostade bokband finns också 
bland utställningsobjekten.

 175. lindroth, s. Kungl. svenska Vetenskapsakademiens historia 1739–1818. Uppsala, 
1967. I:1–2–II. xviii, 555 + (6), 557–867 + xi, (1), 615 s. Tre lätt nötta röda ohfrbd 
med upphöjda bind och övre guldsnitt. Ryggarna lite ojämnt blekta och med en 
del mindre fläckar. Del I och III något snedlästa. Med dedikation ”till Henrik och 
Ebba [Sandblad] från urgamla vännen Sten” och Henrik Sandblads namnteck-
ning.  *1750
Deltitlarna lyder ”I:1–2. Tiden intill Wargentins död (1783)” och ”II. Tiden 1783–1818”. Ett 
lärdomshistoriskt standardverk!

 176. lindroth, s. Svensk lärdomshistoria. I–IV. Sthlm, 1975–81. 383 + 640 + 749 + 
354 s. Fyra oklbd med nötta och solkiga skyddsomslag. Delvis snedlästa och den 
sista delen med helt sprucken bakre innerfals. Något solkade i de nedre snitten.  
 *700
Del I med undertiteln ”Medeltiden. Reformationstiden”, del II ”Stormaktstiden”, del III ”Fri-
hetstiden och del IV ”Gustavianska tiden”. Den f järde ofullbordade delen utgiven av Gun-
nar Eriksson efter författarens död. Ett standardverk och en stor läsupplevelse.

 177. [Linné] (soulsby, b. h.) A catalogue of the works of Linnæus (and publications 
more immediately relating thereto) preserved in the libraries of the British mu-
seum (Bloomsbury) and the British museum (natural history), (South Kensing-
ton). Second edition. Oxford, 1933. xi, (1), 246, 1–68 s. & vii plr. + (sherborn, c. 
d.) An index to the authors (other than Linnæus), mentioned in the catalogue of 
the works of Linnæus, preserved in the libraries of the British museum. Second 
edition, 1933. Oxford, 1936. 59 s. Mörkgrönt lätt nött oklbd. Registret häftat som 
vanligt. Några anteckningar i bläck och blyerts på bakre pärmens insida. Med 
Carl Th. Mörners namnteckning daterad 1935 och Gunnar Degelius exlibris och 
namnteckning, den senare daterad 1941.  *3000

175.



Den andra och bästa utgåvan av denna den mest omfattande bibliografiska översikten av 
litteraturen av, om och kring Carl von Linné. Den förtecknar även en mängd arbeten som 
vid denna tid saknades i institutionens bibliotek.

 178. [Linné] hulth, j. m. Bibliographia Linnaeana. Matériaux pour servir à une bib-
liographie Linnéenne. Partie I – livraison I. Uppsala, 1907. (6), 170 s. & 9 plr. 
Häftad, lätt nött och något snedläst. Omslaget med en del revor. Delvis lite lös i 
häftningen.  *200
Andra upplagan. Jämför Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 5284 där kollatione-
ringen gäller för första upplagan, publicerad samma år. Några smärre förbättringar har 
gjorts i föreliggande upplaga. Utgiven av Vetenskaps-societeten i Uppsala. Denna första 
del är allt som utkom och behandlar Linnés egna arbeten med noggranna kollationeringar. 
Planscherna är numrerade 1–3, 5–9 och 11. Plansch nummer 4 och 10 utkom ej.

 179. [Linné] junk, w. Carl v. Linné und seine Bedeutung für die Bibliographie. Fest-
Schrift. Altenburg, 1907. 19 s. & 2 plr. Häftad. Något nött och med revor samt 
mindre pappersförluster i ryggen upp- och nedtill. Omslaget delvis gulnat och 
med smärre fläckar samt litet skrapmärke på det bakre. Främre omslag med W. 
Junks respektive Theodor Oswald Weigels påklistrade förlagsetiketter. Den se-
nare återfinns även på titelbladet. Med Gunnar Degelius namnteckning daterad 
1931.  *700
Wilhelm Junk (1866–1942) var antikvariatsbokhandlare och denna skrift är en av många 
manifestationer av hans stora Linnéintresse. På främre omslagets insida görs bland annat 
reklam för firmans Linnéfaksimiler.

 180. [Linné] Sandbergs antikvariatsförteckning nr 12 våren 1957. A catalogue of the 
works of Linnaeus issued in commemoration of the 250th anniversary of the birth-
day of Carolus Linnaeus 1707–1778. Sthlm, 1957. 179, (1) s. Häftad. Ryggen lite 
gulnad och med handskriven titel i blyerts. Främre omslag med två små fukt-
fläckar. Lite stött framtill i övre hörnet.  *175
Redigerad av Willy Heimann. Den fina katalogen består i huvudsak av Axel Liljedahls 
stora Linnésamling. Sammanlagt förtecknas nära 900 poster. En av de bästa antikvariats-
katalogerna rörande Linné och fortfarande ett användbart referensverk.

 181. linnström, h. Svenskt boklexikon. Åren 1830–1865. I–II. Sthlm, 1961. (4), 995, 
(1) + (4), 998, (2) s. Två blå något nötta oklbd med något solkade snitt.  *2500
Jämför Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 140. Faksimilupplaga tryckt i 375 exem-
plar. Originalet utkom 1867–84. Denna upplaga är kompletterad med C. M. Carlanders 
rättelser och tillägg. Detta verk fungerar som Sveriges nationalbibliografi för perioden. Det 
gjordes med stora uppoffringar och oändlig flit av förläggaren Hjalmar Linnström (1836–
1914). Han gick i konkurs samma år som verket färdigställdes.

 182. [Lipperheide] Katalog der Freiherrlich von Lipperheide’schen Kostümbibliothek. 
I–II. New York, 1963. xxi, (3), i–xvi, 645, (1) + xii, 840 s. Två blå oklbd.  *1000
Faksimiltryck av originalupplagan från 1896–1905. Den enastående samlingen skänktes till 
Königliches Kunstgewerbemuseum i Berlin. En ny utvidgad katalog utkom 1965. Franz 
von Lipperheide (1838–1906) drev ett eget tidskriftsförlag specialiserat på dam- och mode-
tidningar.



 183. lundqvist, m. Svensk konsthistorisk bibliografi. Sammanställd ur den tryckta 
litteraturen till och med år 1950. Lund, 1967. xxxii, (2), 432 s. Häftad och lätt nött. 
Svagt stötta hörn. Främre snittet med ett svagt pennstreck. Bakre omslag med en 
mindre fläck och ett par röda streck. Fuktfläck i marginalen på s. 351–431.  *300
Acta universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in the history of art 12. Fortfarande 
standardbibliografin på området.

 184. lundstedt, b. Sveriges periodiska litteratur. Bibliografi enligt Publicistklub-
bens uppdrag utarbetad. 1645–1899. I–III. Sthlm, 1895–1902. (4), 178, (2) + (4), 
324 + vii, (1), 658 s. Hårt nött brunt halvmarokängbd med upphöjda bind, blind-
pressad ryggdekor och övre guldsnitt (sannolikt Hedberg). De främre och två 
bakre omslag medbundna sist. Ryggen blekt och skavd på binden samt ytter-
falsarna. Första arbetet med diskreta papperslagningar i de yttre marginalerna på 
s. 177–78. Sista bladet i det tredje arbetet loss och med en reva i yttermarginalen.
 *600
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 992 med felaktig kollationering. Standardrefe-
rensverket rörande den svenska tidnings- och tidskriftslitteraturen med många biografiska 
och litteraturhistoriska notiser. Tredje delen förtecknar landsortspressen 1813–99. Där 
återfinns också ett pseudonym- och signaturregister samt ett mycket omfattande person-
register för alla delarna. Bandet har en gång i tiden varit mycket praktfullt.

 185. lundwall, s. j. Illustrerad bibliografi över science fiction & fantasy 1741–1973. 
Sthlm, 1974. 338 s. Häftad. Omslaget ojämnt blekt och lite nött.  *150
Förtecknar allt som utgivits på svenska inom området.

 186. (manderström, l. & klemming, g. e.) Grefve L. Manderströms boksamling, 
enligt den af honom upprättade förteckning. I–II. Sthlm, 1874. (4), 156 + (4), 
157–330, (1) s. Titelsidorna är tryckta i rött och svart. + (looström, l.) Förteck-
ning öfver framlidne konstvännen amanuensen i Kongl. biblioteket Christofer 
Eichhorns efterlemnade dyrbara och valda samlingar. Tredje afdelningen: gravy-
rer (porträttsamlingen, svenska konstnärers arbeten m.m. i koppartryck, etsning, 
litografi och träsnitt), samt graverade plåtar, klichéer m.m., […]. Sthlm, 1890. (4), 
106 s. Brunt lätt nött hklbd med sparsamt guldornerad rygg och marmorerade 
snitt. Ryggen med obetydliga nagg upp- och nedtill. Något snedläst och med 
några mindre fläckar samt blyertsmarkeringar. Med H. Frödings stpl.  *500
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 4650 för det första arbetet som är en bokauk-
tionskatalog från Stockholms bokauktionskammare, redigerad av G. E. Klemming. En av 
de intressantaste svenska boksamlingarna genom tiderna. Avdelningarna med svensk vit-
terhet och dramatik är synnerligen svårslagbara! Eichhorns samling är Bukowskikatalog 
nr 62 som förtecknar 3242 nummer. ”Den svenska gravyrkonsten från dess tidigare skeden 
ända fram till våra dagar har ej heller varit så fullständigt representerad i någon enskild 
samling som i denna” skriver Looström i sitt förord. Eichhorns samlingar är en av de stora 
samlarprestationerna i svensk konst- och bokhistoria.



 187. martens, j. Litteratur om Bergen. En bibliografi. Fra de eldste tider til og med 
1973. Bergen, 1982. xl, 606 s. Vinrött oklbd med något nött skyddsomslag. Lätt 
snedläst. Lite solkig i nedre snittet.  *350
Ordnad systematiskt med underrubriker som till exempel karter, naturforhold, historie och 
topografi, bebyggelse och arkitektur, administrasjon och politiske forhold, helseforhold, 
rettsvesen, skolevesen, næringsliv, språk, kulturliv och kunst, folkeminne och idrett, skjøn-
litteratur och biografi.

 188. [Martin] frölich, h. Bröderna Elias och Johan Fredrik Martins gravyrer. [A.a.]. 
Sthlm, 1939. 311 s. & plr & 1 grav. plansch. Elegant brunt halvmarokängbd med 
breda guldornerade upphöjda bind och övre guldsnitt, övriga snitt endast putsade 
(Norstedts). Pärmarna klädda med klot. Främre omslag medbundet. Ryggen lätt 
blekt och främre pärmen med liten fläck. Fint exemplar.  *2800
Tryckt i 300 onumrerade exemplar och 85 numrerade tryckta på bättre papper, varav detta 
är nr 31. Bifogat i denna del av upplagan är ett nytt avdrag av en porträttplansch förestäl-
lande Daniel Helsingius graverad av J. F. Martin. Innehåller mycket utförliga verkförteck-
ningar över de båda brödernas graverade produktion.

 189. mckerrow, r. b. An introduction to bibliography for literary students. 2. ed. 
Oxford, 1949. xv, (1), 359, (1) s. Svart, obetydligt nött oklbd med nött och aningen 
solkigt skyddsomslag som har smärre revor. Oskuren inlaga.  *500
Välgjort faksimil efter andra upplagan från 1928. Originalet utkom 1927, men författarens 
grundlighet har gjort att detta standardverk fortfarande trycks om och används. Senare 
upplagor når dock inte upp till föreliggande i fråga om robust bibliofil Oxford-känsla.

 190. mclean, r. Victorian publishers’ book-bindings in paper. Warwick, 1983. 112 s. 
Blått obetydligt nött oklotryggbd. Transparent tryckt skyddsomslag med en liten 
reva i ryggen.  *400
Innehåller cirka 200 illustrationer. Trevlig översikt!

 191. melander, t. Personskrifter hänförande sig till Finland 1562–1713. Bibliografisk 
förteckning. Helsingfors, 1951–59. 776, (1) s. Bra mörkblått hklbd med svart titel-
etikett. Ett främre häftesomslag medbundet först och två häftesomslag med-
bundna på slutet.  *2000
Helsingfors universitetsbiblioteks skrifter XXII. Avslutas med rättelser och tillägg samt re-
gister. De över 2000 posterna innehåller även en stor mängd biografiska uppgifter och flera 
användbara personregister. Rör även ett stort antal i Sverige verksamma personer, både 
bland de omskrivna personerna och författarna.

 192. mendelssohn, s. South African bibliography. Being the catalogue raisonné of 
the Mendelssohn library of works relating to South Africa […]. With a descrip-
tive introduction by I. D. Colvin. And twenty-six full-page illustrations, reprodu-
cing valuable and rare engravings, &c. I–II. U.o., (1993). (2), lxxi, 1008 + (10), 
1139 s. Två vinröda oklbd med svarta titelfält. Lätt stött i några av pärmhörnen.  
 *1250



Faksimiltryck av första utgåvan från 1910. Förutom sin egen enorma samling har författa-
ren utnyttjat offentliga bibliotek i framförallt Sydafrika och Storbritannien för att komplet-
tera bibliografin. Inte minst tack vare sina rikhaltiga kommentarer har denna bibliografi 
behållit sitt värde och tidigare givits ut i faksimil 1957 och 1968. Den sydafrikanska natio-
nalbibliografien fram till 1925 som utgavs 1979–97 anges på titelbladet vara ”a revision and 
continuation of Sidney Mendelssohn’s South African bibliography”.

 193. mittler, e. m.fl. Bibliotheca Palatina. Ausstellung der Universität Heidelberg in 
Zusammenarbeit mit der Bibliotheca Apostolica Vaticana. […]. Katalog zur Aus-
stellung vom 8. Juli bis 2. November 1986. Heiliggeistkirche Heidelberg […]. 
Textband + Bildband. Heidelberg, 1986. xvi, 552 + 328 s. Två opappbd i fint skick. 
 *300
Heidelberger Bibliotheksschriften 24. Utgiven av Elmar Mittler i samarbete med Walter 
Berschin, Jürgen Miethke, Gottfried Seebass, Vera Trost, Wilfried Werner och Markus 
Weis. Utställningen, vilken katalogen tillhör, hölls i Heidelbergs universitet med anledning 
av dess 600-årsjubileum och var ett samarbete med Biblioteca Apostolica Vaticana. Bild-
bandet med synnerligen vackra fotografier i färg av illuminerade manuskript och andra 
handskrifter, boktryck, bokband etc.

191. 258. 281.



 194. miura, k. t. My world of bibliophile binding. USA & Japan, 1984. xiii, (1), 49, (5), 
65–216 s. Blindpressat lila oklbd i oklotkassett. Ryggen med några små fläckar 
överst.  *1500
Påkostat verk utgivet av University of California press. Den avslutande pagineringsföljden 
består av färgillustrationer över Miuras arbeten. Även en del arbeten från hennes svenska 
tid är avbildade, signerade Kerstin Bremer.

 195. montelius, o. & (eichhorn, c.) . Bibliographie de l’archéologie préhistorique 
de la Suède pendant le XIXe siécle. Sthlm, 1875. (4), 106 s. Häftad och ouppsku-
ren. Omslaget något solkigt och med smärre revor. Pappersförlust upptill i ryg-
gen. Med stötmärke nederst i inre hörnet.  *450
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 1361. Första upplagan som trycktes i högst 200 
exemplar. En andra upplaga, tryckt med bibehållet tryckår sedan den ursprungliga uppla-
gan till största delen förstörts vid en brand i Centraltryckeriet i december 1875, utkom 
1876. Upplagorna skiljer sig bland annat åt genom ett rättat sidbrytningsfel på sidan 80 och 
att den andra upplagan är daterad på sista sidan. Förtecknar den svenska arkeologiska lit-
teraturen under 1800-talets 75 första år.

 196. morison, s. Four centuries of fine printing. Two hundred and seventy-two ex-
amples of the work of presses established between 1465 and 1924. With an histo-
rical introduction. New edition. Letchworth, 1960. 254, (2) s. Vinrött oklbd med 
helt obetydligt solkat skyddsomslag. Med Stig Enhörnings exlibris.  *200
Fjärde upplagan, den första utkom i folioformat 1924, med nya upplagor 1949 och 1957. 
Sidorna 59–250 utgörs av planscher.

 197. mortimer, r. Harvard college library. Department of printing and graphic arts. 
Catalogue of books and manuscripts. Part II: Italian 16th century books. I–II. 
(Meriden), 1974. xvii, (3), 383 + (6), 385–840, (1) s. Två lätt nötta roströda oklbd 
med svarta titelfält. Aningen blekta ryggar. Snitten obetydligt fläckade.  *2500
Fint utförd katalog med kollationeringar och noggranna uppgifter om illustrationer, vinjet-
ter och andra typografiska element.

 198. mortimer, r. Harvard college library. Department of printing and graphic arts. 
Catalogue of books and manuscripts. Part I: French 16th century books. Compi-
led under the supervision of Philip Hofer and William A. Jackson. I–II. USA, 1964. 
xvii, (3), 358 + (6), 359–728, (2) s. Två lätt nötta blå oklbd med svarta titelfält. 
Med obetydligt blekta ryggar. Något fläckade i de nedre snitten.  *2500
Fint utförd katalog med kollationeringar och noggranna uppgifter om illustrationer, vinjet-
ter och andra typografiska element.

 199. muir, p. Victorian illustrated books. Essex, 1985. xv, (1 blank), 287 s. Vinrött 
oklbd med övre vinrött snitt och obetydligt nött skyddsomslag.  *250
Andra reviderade upplagan, den första utkom 1971. Percy Muir (1894–1979) var en av sin 
tids mer framstående antikvariatsbokhandlare och bokhistoriska skribenter.

 200. [Newton] A descriptive catalogue of the Grace K. Babson collection of the works 
of sir Isaac Newton and the material relating to him in the Babson institute li-
brary, Babson Park, Mass. With an introduction by Roger Babson Webber. Port-



land, 1950. Front, xiv, 228, (3) s. Obetydligt nött vinrött oklbd. Med Uppsala 
universitetsbiblioteks stpl och etikett samt dubblettanteckning.  *750
Frontespisen avbildar en porträttbyst av Newton. Den intressanta samlingen är utförligt 
katalogiserad med kollationeringar, bandbeskrivningar, provenienser och fylliga lärdoms-
historiska kommentarer. Den innehåller inte bara de flesta av Newtons verk i originalupp-
lagor, utan även sekundärlitteratur och samtida arbeten relaterade till Newton och hans 
teorier. Ett supplement utkom 1955 och ytterligare ett 2002. Fortfarande ett standardverk 
på sitt område.

 201. nilsson, a. Bokbandsdekorens stilutveckling. Göteborg, 1922. 161, (1) s. Lätt 
nött opappbd. Ryggen gulnad och med en liten fuktfläck nedtill.  *400
Tryckt i 350 numrerade exemplar, varav detta är nr 74. Utgår från bokbanden på Röhsska 
museet till vilken Per Hiertas bokbandssamling utgjorde grund.

 202. nilsson, r. Förteckning över Sveriges ornitologiska litteratur rörande svenska 
fågelfaunan. Lund, 1920. 160 s. Enkelt gult hklbd med handskriven titeletikett. 
Obetydligt blekt rygg och etiketten med minimal fläck. Liten lagning på titelbla-
dets baksida.  *650

 203. nissen, c. Die Botanische Buchillustration. Ihre Geschichte und Bibliographie. 
Zweite Auflage. Durchgesehener und verbesserter Abdruck der zweibändigen 
Erstauflage ergänzt durch ein Supplement. Weinheim & Nürnberg, 1966. x, (2), 
264, (4), 1–316, 1–97 s. Grönt oklbd. Med några diskreta blyertsmarkeringar.  
 *3000
Första uppplagan utkom 1951. Innehåller dels en historisk redogörelse, dels en lika om-
fångsrik som användbar bibliografi.

 204. nissen, c. Die illustrierten Vogelbücher. Ihre Geschichte und Bibliographie. 
Tyskland, 1976. 222, (1) s. & plr. Blått oklbd med ett par smärre solkigheter på 
bakre pärmen.  *1250
Oförändrat nytryck av originalet från 1953.

 205. nixon, h. m. Five centuries of English bookbinding. Ilkley, 1978. 232, (9) s. Ljus-
grönt oklbd med brunt titelfält och obetydligt nött skyddsomslag.  *600
Första upplagan. En andra trycktes 1979. Ambitiös översikt med många bokbandsillustra-
tioner.

 206. nordenmark, n. v. e. Astronomiens historia i Sverige intill år 1800. Uppsala, 
1959. xvi, 295 s. + (nordström, j.) Reviderat personregister och litteraturför-
teckning till Naturvetenskapernas historia i Sverige intill år 1800. Utgiven av Jo-
han Nordström. Del 2. Astronomiens historia i Sverige intill år 1800 av N. V. E. 
Nordenmark. Uppsala, 1960. 20 s. + nordström, j. Bibliografiskt supplement 
till N. V. E. Nordenmark, Astronomiens historia intill år 1800. Uppsala, 1965. (8) 
s., 228 spalter, 229–39 s. Två blå oklbd. Omslagen medbundna. Andra volymen 
något blekt. Det reviderade personregistret klammerhäftat och löst bilagt. Med 
dedikation i Nordströms arbete till Henrik Sandblad daterad den 19 mars 1965.  
 *600



Lychnos-bibliotek 17:2 & utgivarens supplement 1–2. I supplementet förtecknas skrifter 
som Nordenmark ej upptagit i sitt huvudarbete, samt rättelser och tillägg till de där an-
förda bibliografiska uppgifterna.

 207. nordenskiöld, a. e. Facsimile-atlas to the early history of cartography, with 
reproductions of the most important maps printed in the XV and XVI centuries. 
Translated from the swedish original by Johan Adolf Ekelöf and Clements R. 
Markham. With a new introduction by J. B. Post. New York, 1973. X, 141 s. & plr. 
Häftad. Något nött och lätt stött i nedre hörnet. Snitten med några små fläckar. 
 *500
Faksimil av originalet som utkom 1889. Med 102 figurer och 84 avbildade kartor.

 208. nordenskiöld, e. Biologins historia. I–III. Helsingfors, 1920–24. viii, 163 + xii, 
253 + xxiii, (1 blank), 467 s. Två lätt nötta vinröda oklbd. Något snedlästa och 
ryggarna lite blekta samt delvis blekt främre pärm på den andra volymen.  *800
Del I med underrubriken ”Antiken, medeltiden och renässansen”, del II ”Biologin under 
1600- och 1700-talen” och del III ”Den moderna biologin”. Verket, som översatts till flera 
språk, bygger på en föreläsningsserie vid Helsingfors universitet 1916–17, men mycket ut-
vidgad efter att författaren flyttat till Stockholm.

 209. nordin-pettersson, b.-s. Kungl. svenska Vetenskapsakademien. The Royal 
swedish academy of science, publications 1918–1960. Index. Uppsala, 1965. viii, 
300 s. Häftad och lite snedläst. Ryggen gulnad och med en minimal fläck.  *225
En fortsättning på Ståhls och Collianders förteckningar.

 210. Nordiskt lexikon för bokväsen. I–II. Köpenhamn, (1949)–62. xii, 564 + (4), 535 s. 
Två blå hklbd. Två häftesomslag medbundna. Smärre solk i övre snitten.  *1200
I redaktionen ingick Palle Birkelund, Esli Dansten, Lauritz Nielsen, Karl-Erik Henriksson, 
Harald L. Tveterås, Nils Palmborg och Bengt Åhlén. Artiklarna är varierande på danska, 
norska och svenska. Ett mycket användbart referensverk med både historiska och tekniska 
perspektiv.

 211. nordqvist, n. Berömda svenska boktryckare. Sthlm, 1972. 352 s. Brunt oklot-
ryggbd med övre ljusbrunt snitt.  *250
Bokvännens bibliotek nr 90. Med kapitlen ”Från Johann Snell till Andreas Gutterwitz”, ”De 
yverbornes typografi”, ”Antikvan och vetenskaperna”, ”’Typis Edmanianis’ – Johan Ed-
man”, ”Carl Erik Deleen – ’Sveriges Didot’”, ”Bondgods och rövarromaner” och ”Lars Jo-
han Hierta som boktryckare”. Det första och sista är nyskrivna, övriga kapitel är omarbe-
tade och utvidgade.

 212. nordstrandh, o. Den äldre svenska pietismens litteratur. A.a. Lund, 1951. lvii, 
(1), 349 s. Häftad och oskuren. Lätt nött. Ryggen något stött nedtill och litet vik-
märke i främre omslags nedre hörn. Delvis gulnat bakre omslag.  *250
Samlingar och studier till svenska kyrkans historia 26. Behandlar den utländska litteratu-
ren i Sverige, översättningar och inhemska originalarbeten samt de censuråtgärder som 
kyrkan och andra myndigheter genomförde.

 213. Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. I–IV. Sthlm, 1967. (8), 415 + (8), 641 + (8), 
634 + (6), 500 s. + linder, erik hjalmar. Ny illustrerad svensk litteraturhisto-



ria. Fem decennier av nittonhundratalet. I–II. Sthlm, 1965–66. xvi, 547 + xii, 
549–1186 s. & plr. Sex bra blå ohfrbd med upphöjda bind, guldornerade ryggar 
och marmorerade snitt. De avslutande två volymerna i obetydligt mörkare blå 
nyans. Fin svit.  *900
Det första arbetet i andra upplagan. Den första utkom 1955–57. E. N. Tigerstedt var huvud-
redaktör. Det andra arbetet i ”Fjärde omarbetade och utökade upplagan av Fyra decennier 
av nittonhundratalet”.

 214. olsson, h. Kemiens historia i Sverige intill år 1800. Uppsala, 1971. viii, 384 s. 
Blått oklbd. Omslaget medbundet. Obetydligt blekt rygg.  *550
Lychnos-bibliotek 17:4. Naturvetenskapernas historia i Sverige intill år 1800. Del 4.

 215. [Ortelius] koeman, c. The history of Abraham Ortelius and his Theatrum orbis 
terrarum. Holland, 1964. 64 s. Fult oplastband med något bågnade pärmar.  *200
Innehåller bland annat en noggrann bibliografisk beskrivning av första upplagan från 1570 
samt översikter över följande upplagor och vad som skiljer dem åt.

 216. osler, w. Bibliotheca Osleriana. A catalogue of books illustrating the history of 
medicine and science collected, arranged, and annotated by sir William Osler, bt. 
and bequeathed to McGill university. (Ann Arbor), 1969. xli, (1), 792. Lätt nött 
vinrött oklbd med några smärre fläckar och solkigheter.  *800
Ursprungligen publicerad 1929. Denna utgåva har ett förord av Lloyd Stevenson samt till-
lägg och korrigeringar. Även Oslers ursprungliga introduktion ”The collecting of a library” 
presenteras inledningsvis. William Osler (1849–1919) var kanadensisk läkare och seder-
mera professor vid McGill university i Montreal. Han var även verksam i Oxford från 1904. 
I sitt testamente donerade han sin boksamling på cirka 8000 volymer till McGill university. 
Det är en av världens finaste samlingar av äldre medicinsk litteratur.

 217. [Ossbahr] Förteckning öfver C. A. Ossbahrs boksamling i svensk topografi, his-
toria och biografi. Samlingen försäljes genom auktion å H. Bukowskis lokal […]. 
Sthlm, 1905. (4), 175 s. Bra brunt lätt nött och lite snedläst klbd med röd lite repad 
titeletikett i skinn samt marmorerade snitt. Omslaget medbundet. Med en bläck-
anteckning på främre omslag. Med prydliga anteckningar i bläck över uppnådda 
priser vid varje post.  *750
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 4798. Bukowskikatalog nr 164. Carl Anton Oss-
bahr (1859–1925) hade en utomordentligt fin samling svensk historia och topografi. Den 
innehöll inte minst många utländska verk rörande Sverige. Han hade varit chef för Livrust-
kammaren men flyttade 1903 till Rom där han utnämndes till kammarherre åt drottning 
Viktoria.

 218. [Oudry] gaucheron, r. Die Oudry-Ausgabe der Fabeln des La Fontaine. Ber-
lin, 1929. 23, (2) s. Illustrerad med inklistrade reproduktioner. Stänkmarmorerat 
opappbd med tryckt titeletikett på främre pärm. Ryggen lite skadad nederst. Med 
Walter Metzenbergs exlibris.  *400
Tryckt i 300 exemplar, varav detta är nr 51. Oudryutgåvan från 1755–59 av La Fontaines 
fabler, som beskrivs i detta arbete, intar en särställning bland franska illustrerade böcker på 
grund av de utomordentligt fina illustrationerna.



 219. [Paracelsus] sudhoff, k. Bibliographia Paracelsica. Besprechung der unter Ho-
henheims Namen 1527–1893 erschienenen Druckschriften. Graz, 1958. xiii, (1), 
722, (4) s. Grått oklbd.  *800
Faksimiltryck av originalutgåvan från 1894. Fortfarande standardbibliografin gällande Pa-
racelsus-litteraturen, inte minst tack vare sina detaljerade kommentarer.

 220. [Paré] Ambroise Paré. Libraire Thomas-Scheler. Précurseurs et novateurs. Cata-
logue. Nouvelle série no 14. Paris, 1990. 31, (1) s. Klammerhäftad. Med ett bilagt 
nyårskort från utgivaren.  *225
Rikligt illustrerad. Ambroise Paré föddes ca 1510 och dog 1590 i Paris och var bland annat 
Henrik II:s hovkirurg. Han var en föregångsman inom kirurgin och bland insatserna kan 
nämnas nya tekniker att vid amputationer stilla blödningar genom underbindning av artä-
rerna (tidigare brände man artärerna med glödjärn). Bland de fyra böcker som presenteras 
i denna katalog återfinns bland annat hans 1573 utkomna bok om monster, som har tillskri-
vits stor betydelse i teratologins historia.

 221. peppin, b. & micklethwait, l. Dictionary of British book illustrators. The 
twentieth century. Stockbridge, 1983. 336 s. Svart oklbd med lätt nött skyddsom-
slag.  *400
Arbetet omfattar över 800 illustratörer från Abbey till Zinkeisen. Innehåller biografisk in-
formation, en kort diskussion om ämnen och stil och listor över tidskrifter och böcker som 
konstnärerna illustrerat.

 222. pettersen, h. Bibliotheca Norvegica. Bind I–IV. Oslo, 1899–1924. (12), lxiii, 
(1), 621, (1) + (8), xlix, (1, 2 blanka), 300, (4), xli, (1), 301–566, (8), cxiv, (2 blanka), 
567–842, (4) s. & 1 blad med bokbindaranvisningar + (12), lxxxiv, 595, (4), 1–54, 
(2 blanka) + (8), cv, (1 blank), 798, (2 blanka) s. Titelbladen tryckta i rött och 
svart. Sex mycket eleganta bruna halvmarokängbd med upphöjda bind, guld- och 
svartlinjerade ryggar samt övre guldsnitt, övriga snitt endast putsade (Hedberg, 
1937). Flertalet av omslagen medbundna. Några helt obetydliga små repor. I ma-
rokängskodda och delvis fodrade klotkassetter. Med Gustaf Bernströms guld-
pressade pärmexlibris. Praktfull svit.  *18000
Undertitlarna till de olika delarna lyder, I: ”Norsk boglexikon 1643–1813. Beskrivende kata-
log over bøger trykte i Norge i tidsrummet fra bogtrykkerkunstens indførelse til adskillel-
sen fra Danmark”, II: ”Norge og nordmænd i udlandets literatur. Beskrivende katalog over 
bøger og tidsskriftartikler om norske forhold”, III: ”Norske forfattere før 1814. Beskrivende 
katalog over deres værker, tilligemed supplement til Bibliotheca Norvegica I: Bøger trykt i 
Norge før 1814”, IV: ”Norske forfattere efter 1814. Beskrivende katalog over deres i udlandet 
trykte værker. Første samling. Med supplementer til Bibliotheca Norvegica I–III”. Sten 
Lundquist och Styrbjörn Öhman sålde delar av Gustaf Bernströms (1877–1966) bibliotek 
på sina bokauktioner.

 223. pettersen, h. Norsk anonym- og pseudonymlexikon. U.o., (1924). (8) s., 690 
spalter, (34) s. Häftad och delvis ouppskuren. Något nött med lite nagg i ryggen 
upptill och med små revor på omslaget. Omslaget delvis lite loss från inlagan. 
Med Eric Österlunds exlibris.  *300
Eric Österlund (1881–1974) var legendarisk antikvariatsbokhandlare, vars antikvariat låg 
på Norrlandsgatan i Stockholm.
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224. Photographic literature. An international bibliographic guide to general and 
specialized literature on photographic processes; techniques; theory; chemistry; 
physics; apparatus; materials & applications; industry; history; biography; aesthe-
tics. (New York), 1962. xvi, 335 s. Turkosblått oklbd. Lätt nött och med stötmärke 
överst på ryggen. Eftersättsbladet med två vikmärken.  *450
En fortsättning som förtecknar litteraturen 1960–70 utkom 1972.

 225. podeschi, j. b. Books on the horse and horsemanship. Riding, hunting, bree-
ding & racing 1400–1941. A catalogue. London, 1981. xvii, (1 blank, 2), 427 s. & 
plr. Oklbd med lätt nött skyddsomslag.  *500
Detta är f järde volymen i serien Sport in art and books – The Paul Mellon collection. Till-
sammans beskriver de Paul Mellons stora samling rörande hästar i allmänhet och engelska 
fullblod i synnerhet. De tidigare volymerna innehöll i tur och ordning målningar, teck-
ningar och grafik. Denna katalog omfattar 470 böcker, ytterst noggrant beskrivna med 
uttömmande bibliografiska uppgifter, bandbeskrivningar etc.

 226. poggendorff, j. c. Biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschich-
te der exacten Wissenschaften enthaltend Nachweisungen über Lebensverhält-
nisse und Leistungen von Mathematikern, Astronomen, Physikern, Chemikern, 
Mineralogen, Geologen usw. aller Völker und Zeiten. I–II. Amsterdam, 1970. viii 
s., 1584 spalter + (2) s., 1468 spalter. Två röda oklbd med svarta titel- och deltitel-
fält.  *800
Faksimiltryck efter originalutgåvan som utkom 1863. Denna del av verket täcker tiden fram 
till 1858. Ytterligare fyra delar utkom fram till 1904, de täcker in 1800-talets andra hälft, 
men de föreligger alltså inte här.

 227. (prime, l. m.) A catalogue of the H. Winnett Orr historical collection and other 
rare books in the library of the American college of surgeons. Chicago, 1960. xxi, 
(1), 198, (1) s. Rött oklbd. Något blekt rygg och även delvis blekt på den främre 
pärmen. Några blyertsnoteringar i registret. Gåvoetikett från utgivaren.  *350
Förtecknar 2289 titlar huvudsakligen inom medicin och kirurgi, inklusive kollationeringar 
och delvis med kommentarer.

 228. pritzel, g. a. Thesaurus literaturae botanicae omnium gentium inde a rerum 
botanicarum initiis ad nostra usque tempora. Quindecim millia operum recen-
sens. Editionem novam reformatam. Västtyskland, 1972. (6), 576, (1) s. Obetydligt 
nött oklbd med några småfläckar på främre pärmen.  *1000
Faksimil av originalet som utkom 1871–77. Utgiven av Otto Koeltz Antiquariat. Omfattar 
dels en alfabetisk del om 10874 nummer från Abbot till Zynen, dels en systematisk del med 
bland annat användbara geografiska avdelningar.

 229. (puissant, v.) Essais bibliographiques sur deux ouvrages intitulés: De l’utilité de 
la flagellation par J. H. Meibomius et Traité du fouet de F. A. Doppet par Viest’ 
Lainopts, bibliophile. Ouvrage orné du fac-simile du joli frontispice de l’édition 
de La flagellation, Paris 1795. London, 1875. Front, 35, (1) s. Nött gråbrunt hfrbd 
med oskuren inlaga. Omslaget medbundet och uppfodrat. Med Barthes & Lo-



wells snygga bokhandelsetikett klistrad på främre omslag. Liten bläckanteckning 
och exlibris i guldpräglad marokäng, ”EH”, på främre pärmens insida.  *900
Tryckt i 150 exemplar. En bibliografi över två lika ekivoka som populära verk från 1600- 
respektive 1700-talet.

 230. qvigstad, j. & wiklund, k. b. Bibliographie der lappischen Litteratur. 2. im-
pression. Sthlm, 1978. (4), 162, (1) s. Blått oklbd. Bandet aningen fläckigt.  *200
Studia bibliographica Scandinavica I. Utgiven av Björck och Börjesson. Faksimilutgåva av 
originalet från 1899. Fortfarande standardbibliografin rörande äldre samisk litteratur.

 231. renouard, a. a. Annales de l’imprimerie des Alde ou histoire des trois Manuce 
et de leurs éditions. Troisième édition. USA, 1991. (6), xvi, 582, (6), i–lxvi, (6) s. 
Svart oklbd.  *1000
Faksimilupplaga utgiven av Oak Knoll av den tredje och bästa upplagan av denna stan-
dardbibliografi. Första upplagan utkom 1803–12 och den tredje som här tryckts om utkom 
1834. Behandlar Aldustryckeriet och familjen Manutius övriga tryckeriverksamhet.

 232. [Reuterdahl] (ekström, p. l. & andersson, e. e.) Index librorum quos reliquit 
vir reverendissimus Henricus Reuterdahl, […] qui publica auctionis lege diven-
dentur Upsaliæ d. 1 april. hujus anni […]. I–II. Uppsala, 1871. (2), 217, (1) + (2), 
219–451, (1) s. Blått lätt nött hklbd. Ryggen aningen mörknad. Några minimala 
fläckar på titelbladet och några spridda fläckar i inlagan.  *300
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 4646. Det ovanliga supplementet saknas i detta 
exemplar. Henrik Reuterdahl (1795–1870) var son till en perukmakare i Malmö och blev 
tidigt föräldralös. Mecenater ur Malmös högre kretsar bekostade hans skolgång och seder-
mera disputerade han i grekiska för Esaias Tegnér. 22 år gammal utnämndes han till do-
cent vid teologiska seminariet i Lund och blev efterhand en portalgestalt inom modern 
svensk kyrkohistorisk forskning. Han slutade sina dagar som ärkebiskop. Boksamlingen 
innehöll många fina böcker, inte minst inom teologin. Avdelningen med svenska 1500-tals-
tryck är till exempel rikhaltig.

 233. richter, h. Geografiens historia i Sverige intill år 1800. Uppsala, 1959. 287 s. 
Blått oklbd. Omslaget medbundet. Ryggen blekt. Med Henrik Sandblads namn-
teckning i blyerts.  *500
Lychnos-bibliotek 17:1. Naturvetenskapernas historia i Sverige intill år 1800. Del 1. Be-
handlar bland annat den svenska kartografins historia och de topografiska beskrivningar-
na över Sverige i äldre tid.

 234. rudbeck, g. Broderade bokband från äldre tid i svenska samlingar. Sthlm, 1925. 
110, (1) s. & plr. Nött brunt hfrbd med upphöjda bind och guldornerad rygg. 
Främre omslag medbundet. Ryggen repig och stötta pärmhörn.  *475
Utgiven av Föreningen för bokhantverk. Tryckt i 800 exemplar. Mycket fint beskriven och 
illustrerad översikt, delvis i färg.

 235. rudbeck, g. Skrifter till Sveriges historia tryckta före år 1600. Med en inledande 
redogörelse. A.a. Uppsala, 1919. xv, (1), 93, (2), 1–270 s. Vinrött klbd med stänkta 
snitt (Wilh. Johanssons bokbinderi, Uppsala). Något nött och med några små 
svaga fläckar på pärmarna.  *450



En intressant översikt med omfattande, ambitiös och användbar bibliografi som behandlar 
de äldsta tryckta historiska källorna rörande Sverige. Med person-, sak-, tryckårs- och 
tryckortsregister.

236. rudbeck, j. Beskrivande och illustrerad förteckning över de upplagor av Sveri-
ges landskapslagar, landslagar och stadslagar som av trycket blivit utgivna intill 
dess Sveriges rikes lag blev gillad och antagen på riksdagen år 1734. Bibliografi. 
Sthlm, 1915. (2 blanka, 6), viii, 84, (1) s. & 1 utvikbar plansch. Häftad i nött och 
solkigt omslag. Ryggen och de yttre falsarna med revor. Omslaget gulnat och 
med några fläckar, nagg och revor samt pappersförluster.  *400
Tryckt i 350 exemplar, varav detta är onumrerat. Omslaget med titeln: ”Svensk lagbiblio-
grafi för tiden före 1734 års lag”. Praktfullt tryck av bröderna Lagerström av en mycket 
välgjord bibliografi som är det självklara standardverket på området.

237. rudbeck, j. Bibliotheca Rudbeckiana. Beskrivande förteckning över tryckta ar-
beten, vilka författats eller utgivits av medlemmar av släkten Rudbeckius-Rud-
beck samt handla om dem eller deras skrifter. En släkthistoria i elva led från 
1600–1900-talen. Bibliografi. Sthlm, (1917)–18. xii, (2), 539, (2) s. & 1 utvikbar 
släkttavla & 1 liten rättelselapp. Något nött enkelt blått hklbd med vit titeletikett. 
Främre omslag medbundet. Ryggen något blekt.  *400
Tryckt i 300 numrerade exemplar, varav detta är onumrerat.

 238. rudbeck, j. Svenska bokband under nyare tiden. Bidrag till svensk bokbinderi-
historia. En serie afbildningar af konstnärliga bokband samlade och beskrifna. 
I–III. Sthlm, 1910–14. (4 blanka, 4), ix–xxx, (2 blanka), 156, (1) + (4 blanka, 4), 
ix–xxvii, (1 blank), 86, (1) + (4 blanka, 4), ix–xxvii, (1 blank), 82, (1) s. & plr. Titel-
sidorna tryckta i rött och svart. Något nött brunt lackat marmorerat hfrbd med 
upphöjda bind, guldornerad rygg och övre guldsnitt. Omslagen medbundna. 
Ryggen något blekt, lite skrapad och med små ytliga sprickbildningar samt mini-
mala fläckar. Lite nötningar i främre yttre falsen upptill. Aningen stötta och ska-
dade pärmhörn.  *1000
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 5133 för första delen. Utgivet av Föreningen för 
bokhandtverk och vackert tryckt hos bröderna Lagerström. Fint och rikt illustrerat arbete 
om svenska bokband från vasatid till 1880-talet.

 239. rydberg, s. Svenska studieresor till England under frihetstiden. A.a. Uppsala, 
1951. 461 s. Lätt nött ljusblått oklotryggbd. Omslaget medbundet. Ett pärmhörn 
med liten skada.  *700
Lychnos-bibliotek 12. Bland resenärerna märks Jonas Alströmer, Pehr Kalm, Anders 
Nordencrantz, Christopher Polhem, Emanuel Swedenborg, Mårten Triewald och Jacob 
Wallenberg. Vid sidan av en inledande bakgrund och översikt samt yrkesindelade kapitel 
– ekonomer, bergsmän etc. – finns ett längre kapitel som behandlar Johan Henrik Lidéns 
resa till England.

 240. sabin, j. A dictionary of books relating to America. From its discovery to the 
present time. I–XXIX. Amsterdam, 1961–62. Ej kollationerad. 15 obetydligt sol-
kiga tegelröda oklbd med svarta titelfält.  *5000



Komplett svit av faksimilutgåvan. Originalet av denna osannolikt omfattande bibliografi 
utkom 1868–1936.

 241. sahlin, c. & (reuterswärd, m.) . Förteckning över svensk färgerilitteratur. 
Sthlm, 1922. 39 s. Klammerhäftad. Lätt nött och med lite rost vid klamrarna. 
Någon enstaka fläck och en del blyertsanteckningar.  *600
Ingeniörsvetenskapsakademiens handlingar nr 14. Med ett förord av Axel F. Enström och 
en inledning av Sahlin som tackar Märta Reuterswärd för ”det huvudsakliga letnings- och 
förteckningsarbetet”. Boken var en biprodukt av Sahlins Ett skånskt färgeri vid början av 
1870-talet som utkom 1928. Färgerilitteraturen förtecknas kronologiskt från Lindestolpes 
Svenska färge-konst 1720 och framåt. Blyertsanteckningarna är tillägg hämtade ur Sahlins 
eget annoterade exemplar av bibliografin.

 242. sahlin, c. Svenskt stål före de stora götstålsprocessernas införande. Historiska 
anteckningar. Sthlm, 1931. 242 s. + sahlin, c. Egenhändigt skrivet brev till Max 
Wedberg daterat den 7 oktober 1929. 28, 5 x 22 cm. (1) s. Svart hfrbd med spar-
samt guldornerad rygg och stänkta snitt. Främre omslag medbundet. Med ett 
handskriven adresslapp till Max Wedberg inklistrad på försättsbladet och Carl 
Sahlins visitkort, även det inklistrat. Det löst bilagda brevet vikt och med några 
små revor.  *650
Boken innehåller en mycket ambitiös litteraturförteckning i ämnet. Brevet är ett tack för 
utdrag ur en prognostika av Forsius rörande ”malmernas uppkomst”.

 243. sallander, h. Medeltidens boktryckerihistoria. En översikt. Uppsala, 1959. 211 
s. & plr. Oklbd i nött skyddsomslag med revor.  *150
Grafiska institutets skriftserie nr 17. Illustrerad i färg och svartvitt.

242.



 244. schiötz, e. h. Utlendingers reiser i Norge. En bibliografi. Vojens, (1970). 589 s. 
+ schiötz, e. h. Itineraria Norvegica. Utlendingers reiser i Norge inntil år 1900. 
En bibliografi. Bind II: supplementer. Otta, (1986). (8), 595 s. Två tegelfärgade 
oklbd med gröna titelfält. Del I med övre grönt snitt. Lätt nötta skyddsomslag 
med några små revor.  *3500
Standardbibliografin som även beskriver många resor i Sverige och dessutom förser alla 
poster med biografiska och andra nyttiga uppgifter liksom författarens uppfattning av ar-
betenas sällsynthet, vilken är hämtad ur en lång samlarerfarenhet.

 245. schreeber, t. Svenska jaktens litteratur intill år 1900. Försök till en bibliogra-
fisk förteckning. Uppsala, 1920. Fotokopia. 62, (3) s. & 6 plr. + müntzing, r. 
Svensk jaktlitteratur. I–II. (Sthlm, 1928–35). Fotokopia. 47, (1) + 43 s. & plr. Bra 
grönt hklbd med grön titeletikett.  *1500
Fotokopia av Schreebers arbete från 1920. Arbetet är fortfarande standardverket vad gäller 
den äldre svenska jaktlitteraturen och har tillförlitliga kollationeringar etc. Ett tillägg med 
kompletterande information utgavs 1958. Müntzings arbete är en fotokopia av de båda 
delarna av Svensk jaktlitteratur. Originalarbetet, som utkom 1928–35, är legendariskt säll-
synt eftersom de båda delarna trycktes i 25 respektive 20 exemplar. Müntzings stora sam-
ling av jaktlitteratur finns idag på Nordiska museet.

 246. schück, h. Den svenska förlagsbokhandelns historia. I–II. Festskrift på uppdrag 
av P. A. Norstedt & söner i anledning av dess 100-årsjubileum nittonhundratjugo-
tre. Sthlm, 1923. (2 blanka, 4), 249, (1 blank, 2) + (4), 467, (1 blank, 4) s. Brunt 
lackat och marmorerat skinnbd med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg, röd 
titeletikett och ljusbrun deltiteletikett, förgyllda ramverk på pärmarna, kantdekor 
och inre denteller samt helt guldsnitt (Norstedts). Omslaget medbundet. I fodrad 
och skinnskodd marmorerad pappkassett. Ryggen blekt och nött samt med min-
dre fläckar. Ett tryck gåvokort inhäftat. Med Johan Hellners exlibris.  *500
Akke Kumlien har tecknat omslaget och anfangerna samt ansvarat för verkets typografi. 
Detta är fortsatt en viktig källa för svensk förlags- och bokhandelshistoria, inte minst vad 
gäller 1500- och 1600-talen.

 247. [Serenius] rogström, l. Jacob Serenius lexikografiska insats. A.a. Göteborg, 
1998. (16), 412 s. Häftad med skyddsomslag.  *200
Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning. Utgivet av styrelsen för Meijerbergs institut vid 
Göteborgs universitet genom Bo Ralph. 22. Ordboksproduktionen tog fart i Sverige på 
1700-talet och det var då de tvåspråkiga ordböckerna tillkom. Dictionarium anglo-svethico-
latinum trycktes i Hamburg 1734, en reviderad upplaga kom ut 1757 och en svensk-engelsk 
ordbok 1741. Upphovsman var Jacob Serenius (1700–76) som var svensk kyrkoherde i Lon-
don 1723–35.

 248. setterwall, k. Svensk historisk bibliografi 1771–1874. Systematisk förteckning 
över skrifter och uppsatser som röra Sveriges historia utkomna från och med 
1771 till och med 1874. Reviderad och till trycket befordrad av Sven Ågren. Upp-
sala, 1937. xi, (1), 911 s. Häftad och oskuren. Något nött. Den något blekta ryggen 
med mindre revor upp- och nedtill samt läsveck. Två minimala revor i främre 
omslags ytterkant och det bakre med två små stötmärken.  *750



Skrifter utgivna av Svenska historiska föreningen. IV. Tar vid där Warmholtz Bibliotheca 
historica slutar.

 249. [Shakespeare] ebisch, w. & schücking, l. l. A Shakespeare bibliography. 
Oxford, 1931. xviii, 294, (1) s. + ebisch, w. & schücking, l. l. Supplement for 
the years 1930–1935 to A Shakespeare bibliography. Oxford, 1937. (6), 104 s. Två 
lätt nötta och något snedlästa mörkblå oklbd. Supplementet med några stötmär-
ken.  *500
Författarnas avsikt har varit att förteckna den viktigaste Shakespearelitteraturen ur littera-
turvetenskaplig och filologisk synpunkt.

 250. sjögren, a. Svenska kungliga och furstliga bokägaremärken, inklusive dedika-
tions- och donationsexlibris. Med över 900 avbildningar samlade och beskrivna. 
Med ett förord av Johannes Rudbeck. Sthlm, 1915. (2 blanka, 2), clii, 352, (7) s. & 
plr. Bra rött skinnbd med upphöjda bind, lilla riksvapnet i guldtryck på frampär-
men och helt guldsnitt.  *2500
Tryckt i 550 numrerade exemplar, varav detta är nummer 237. Rikligt illustrerat och myck-
et fint utformat samt särdeles användbart standardverk om de kungliga proveniensmarke-
ringarna från Gustav Vasa till och med Gustav V och hans familj.

 251. [Sjögren] ekelöf, s. Från Euklides till Newton. Tvåtusen års matematik och 
naturvetenskap speglade i Ingenjörsvetenskapsakademiens Sjögrensbibliotek. 
Sthlm, 1973. 115 s. Häftad. Främre omslag med några svaga fuktfläckar, det bakre 
med några marginella pappersförluster och en gammal prislapp. Med ett bifogat 
gåvokort från författaren daterat den 20 december 1979.  *150
Kungl. bibliotekets utställningskatalog no. 66. Hjalmar Sjögrens fina matematiska och na-
turvetenskapliga bibliotek donerades till Ingenjörsvetenskapsakademien 1928.

 252. [Sjögren] lindberg, s. g. Från skapelsetro till naturlagar. Idéhistorisk översikt 
över banbrytande bokverk i Hjalmar Sjögrens bibliotek. Sthlm, 1959. 115, (1) s. 
Häftad. Främre omslag med en liten svag smutsfläck.  *150
Innehåller bland annat kapitlen: ”Från Ptolemaeus till Newton. Den nya världsbildens 
framväxt”, ”Från Alhazen till lord Kelvin. Ljus – ljud – värme”, ”Från Geber till Marie Cu-
rie. Skogens vetenskaper – kemiens utveckling”, ”Från Gilbert till Arrhenius. Elektricitets-
forskningens utveckling” och ”Från Agricola till Hjalmar Sjögren. Bergens vetenskaper – 
geologiens utveckling”. Illustrerad i svartvitt.

 253. skelton, r. a. Explorers’ maps. Chapters in the cartographic record of geo-
graphical discovery. London, 1960. Front, xi, (1 blank), 337 s. Mörkgult oklbd 
med övre grått snitt. Något nött skyddsomslag med mindre reva upptill vid ryg-
gen.  *300
Omtryck av originalupplagan som utkom 1958. Ett intressant kartografiskt verk med 
många avbildningar av de upptäcktsresandes egna kartor från resorna. Med särskilda kapi-
tel om bland annat Marco Polo, Nordostpassagen, spanjorerna i Söderhavet, James Cook 
och Afrikas floder.



 254. slater, j. h. Early editions. A bibliographical survey of the works of some po-
pular modern authors. Edinburgh & London, 1894. xii, (2), 339 s. Något nött blått 
oklotryggbd. Oskuren inlaga. Några småskador på ryggen och stötta samt nag-
gade pärmhörn. Lätt solkade pärmar och solkat övre snitt. För- och eftersättsbla-
den lagerfläckade. Mindre missfärgning efter bifogat tidningsurklipp vid s. 124–
25.  *2000
Ett av 50 exemplar på större papper signerade av författaren, detta är nr 26. Bland de förfat-
tare som behandlas kan nämnas E. B. Browning, Lord Byron, Robert Burns, William 
Combe, Charles Dickens, George Eliot, Andrew Lang, William Morris, Dante Gabriel 
Rossetti, John Ruskin, P. B. Shelley, R. L. Stevenson, Lord Tennyson och W. M. Thackeray. 
I det medföljande tidningsurklippet nämns bland annat denna bok. John Herbert Slater 
(1854–1921) gav ut en rad användbara handböcker för boksamlare.

 255. snelgrove, d. British sporting and animal prints 1658–1874. A catalogue. Eng-
land, 1981. xxii, 257 s. & plr. Rött oklbd med svart titelfält. Med skyddsomslag 
som har några repor. Undre snitt lätt solkigt.  *400
The Paul Mellon collection. Sport in art and books.

256. [Sotheran] (zeitlinger, h. & sotheran, h. c.) Bibliotheca chemico-mathe-
matica: Catalogue of works in many tongues on exact and applied science, with 
a subject index. Compiled and annotated by H. Z. and H. C. S. I–II. Nederlän-
derna, 1980. (2), xii, 428 + (4), 429–964 s. & plr + (zeitlinger, h.) Sotheran’s 
Bibliotheca chemico-mathematica. Catalogue of works in many tongues on exact 
and applied science. First supplement. Nederländerna, 1980. xii, 496 s. + (zeit-
linger, h.) Sotheran’s Bibliotheca chemico-mathematica: catalogue of works in 
many tongues on exact and applied science. Second supplement. I–II. Nederlän-
derna, 1980. xi, (1), 840 + (4), 841–1396 s. + (zeitlinger, h.) Sotheran’s Biblio-
theca chemico-mathematica. Catalogue of works in many tongues on exact and 
applied science. Third supplement. Nederländerna, 1980. viii, 442 s. Sex blå oklbd 
med vita titelfält. Med bokhandelsetikett från Henry Sotheran Ltd på insidan av 
de främre pärmarna.  *4000
Faksimiltryck utgivet av Kraus-Thomson i München efter originalutgåvorna som utkom i 
London åren 1921–52. En magnifik svit antikvariatskataloger som listar tiotusentals titlar 
inom matematik och naturvetenskap.

 257. sparrow, r. a. Milestones of science. Epochal books in the history of science as 
represented in the library of the Buffalo society of natural sciences. USA, 1972. 
Front, xiv, (2), 307, (1) s. Obetydligt nött blått oklbd.  *750
Buffalo society of natural sciences, collection catalog number 1. Förtecknar 198 milstolpar 
med kollationeringar och kommentarer. Rikt illustrerad.

 258. [Strindberg] (kärnell, k.-å. & lindahl, p.-e.) August Strindberg 1849–1949. 
Malmö, 1949. Porträtt, 103, (5) s. & plr. Mörkbrunt halvmarokängbd med upp-
höjda bind och infärgat övre snitt samt linneklädda pärmar (Levins bokbinderi). 
Omslaget medbundet. En del diskreta blyertsanteckningar. Med Signe och Hen-
rik Svanfeldts exlibris.  *1000



Lunds studenters bibliofila klubb. Skrifter 1. Sista opaginerade bladet med annonser. Trev-
lig utställningskatalog uppställd i tre huvudavdelningar där den första omfattar verk av 
Strindberg, den andra verk om Strindberg och den tredje behandlar Strindberg och Lund. 
Innehåller även uppsatserna ”Strindberg och psykiaterna” av John Landquist och ”Att sam-
la Strindberg” av Knut Lundmark. Henrik Svanfeldt (1876–1964) var restaurangägare i 
Uppsala och byggde upp en av de finaste Strindbergssamlingarna genom tiderna. Den 
såldes på auktion 1982.

 259. [Strindberg] zetterlund, r. Bibliografiska anteckningar om August Strind-
berg. Sthlm, 1913. Porträtt, (12), 325 s. Bra gröngrått klbd med svart titeletikett i 
skinn och övre ljusgrönt snitt. Omslaget medbundet, det bakre med liten pap-
persförlust i hörnet nedtill. Enstaka småfläckar. Spridda blyertsmarkeringar i 
marginalerna och en bokbindarbeställningsanteckning på sista sidan.  *900
Tryckt i 500 exemplar. Fortsatt det självklara referensverket rörande August Strindbergs 
tryckta arbeten.

 260. Swedish men of science 1650–1950. Edited and with an introduction by Sten Lind-
roth. Uppsala, 1952. 295, (1) s. Aningen nött och solkigt grått oklbd. Ryggen 
gulnad och med smärre skador upp- och nedtill. Med en liten fuktfläck vid främ-
re inre falsen. Med dedikationen från Sten Lindroth ”till Henrik och Ebba [Sand-
blad] från gamle vännen editor” och Henrik Sandblads namnteckning i blyerts. 
 *900
Behandlar följande vetenskapsmän: Olaus Rudbeck, Urban Hiärne, Emanuel Swedenborg, 
Samuel Klingenstierna, Anders Celsius, Nils Rosén von Rosenstein, Carl von Linné, Johan 
Gottschalk Wallerius, Axel Fredrik Cronstedt, Pehr Wilhelm Wargentin, Charles De Geer, 
Johan Carl Wilcke, Torbern Bergman, Carl Wilhelm Scheele, Carl Peter Thunberg, Jöns 
Jacob Berzelius, Sven Nilsson, Elias Fries, Sven Lovén, Anders Jonas Ångström, Adolf 
Fredrik Nordenskiöld, Janne Rydberg, Gerard De Geer, Svante Arrhenius, Allvar Gull-
strand, Sven Hedin, Ivar Fredholm, Herman Nilsson-Ehle, The Svedberg och Manne Sieg-
bahn.



 261. Svenska bokband, historisk översikt [av] Björn Dal och Per S. Ridderstad. Bok-
band av 54 nutida handbokbindare visade på Galleri Astley i Uttersberg hösten 
1996, redaktör Björn Dal. Kristianstad, 1996. 126, (2) s. Opappbd. Obetydligt 
nött.  *225
Med ett flertal färgillustrationer. Den fint illustrerade bokbandshistoriska översikten upp-
tar sidorna 8–25.

 262. Svenskt biografiskt lexikon. I–XXV. Sthlm, 1918–87. Ej kollationerad. Del I–XXI i 
bruna ohfrbd, del XXII–XXV i bruna ohklbd. Sviten inledningsvis med aningen 
nötta, blekta och fläckiga ryggar. Del I med sprucken främre innerfals. Med Seth 
Axelsons exlibris.  *4000
Denna svit går fram t.o.m. Munck af Rosenschöld. Lexikonet är fortfarande under utgiv-
ning och i färd med att avsluta bokstaven S. Initiativet till detta mycket ambitiösa uppslags-
verk togs av Bertil Boëthius som också blev verkets första huvudredaktör. Av ekonomiska 
skäl avstannade utgivningen efter den tionde delen, vilket från fackmannahåll betraktades 
som en nationell kulturolycka. Arbetet med lexikonet kunde dock efter ett uppehåll på sju 
år återupptas, nu med Bengt Hildebrand som huvudredaktör. Ett flertal framträdande fors-
kare har medverkat vid framställningen av verket, bland dessa återfinns J. A. Almquist, G. 
M. Silfverstolpe, H. Schück, A. Blanck, S. E. Bring, I. Collijn och A. Grape.

 263. Svenskt konstnärslexikon. I–V. Malmö, 1952–67. 333, (1) + 359, (3) + 610, (3) + 
597, (2) + (4), 839, (1) s. & plr. Fem röda ohfrbd med upphöjda bind och guldor-
nerade ryggar. I skyddsomslag, vilka är lätt nötta och den sista volymens skydds-
omslag har en reva överst på ryggen. Bra svit.  *3500
Ett av Allhems förlags värdefullaste arbeten med mycket ambitiös bredd på urvalet och 
djup i biografierna, vilket gör det till ett mycket användbart referensverk.

 264. Svenskt litteraturlexikon. Andra utvidgade upplagan. Lund, 1970. xi, (1 blank), 
643, (1) s. Rött oklbd med övre rött snitt. Aningen snedläst och med ett par min-
dre fläckar på främre pärmen.  *400
Den andra och sista upplagan av ett fortfarande mycket användbart uppslagsverk med 
många kortbiografier. Huvudansvariga för verket var Karl-Åke Kärnell och Louise Vinge.

 265. svensson, g. Modern svensk bokkonst. Sthlm, 1953. 254, (3) s. Titelsidan tryckt 
i rött och svart. Lätt nött ohklbd med grått övre snitt. Omslaget medbundet. Med 
Hilding Falks exlibris.  *250
Bokvännens bibliotek nr 15. Tryckt i 1500 exemplar. Mycket vacker bok med många fina 
illustrationer och elegant typografi. Författarens välskrivna översikt bygger på både för-
lagsmannens och samlarens erfarenheter.

 266. [Swift] teerink, h. & scouten, a. h. A bibliography of the writings of Jonat-
han Swift. Second edition, revised and corrected by dr. H. Teerink. Edited by 
Arthur H. Scouten. U.o., (1998). xviii, 453 s. Grönt oklbd.  *1000
Första utgåvan utkom 1937. Detta är ett faksimil av den andra, kraftigt reviderade uppla-
gan som utkom 1963.



 267. tchemerzine, a. Bibliographie d’éditions originales et rares d’auteurs français 
des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siécles contenant environ 6000 fac-similés de ti-
tres et de gravures. 1927–33 [1927–34]. England, 1973. Ej kollationerad. Lätt 
snedläst oklbd.  *3000
Förminskat faksimil där 12 sidor av originalupplagan återges per sida. Alla beskrivna verk 
har avbildade titelblad.

 268. tchemerzine, s. & tchemerzine, a. Répertoire de livres a figures rares et 
précieux édités en France au XVIIe siècle. Contenant environ 1.500 fac-similés de 
frontispices, titres et figures et la collation complète indiquant le nombre de figu-
res qui ornent chaque ouvrage. [I–III]. Paris, 1933. x, (2), 160 + (4), 161–336 + (4), 
337–499, (1) s. Mörkgrönt hklbd. Omslagen medbundna, något solkiga och med 
några anteckningar, bland annat är ett ord i titeln överstruket på första omslaget 
som anvisning till bokbindaren.  *1500
Utkom i tre häften, här sammanbundna. I bibliografin avbildas ett stort antal graverade 
titelblad och andra illustrationer.

 269. The compact edition of the dictionary of national biography. Complete text, re-
produced micrographically. I–II. Oxford, 1975. (8), 1528 + (6), 1529–3149 s. Två 
oklbd i förlagets lätt nötta klotklädda kassett. Saknar förstoringsglaset!  *1500
Genom att förminska texten så att 24 sidor får plats på varje uppslag har man lyckats få in 
allt innehåll från sextiovolymersverket i dessa två volymer. Kassetten är konstruerad med 
en liten utdragslåda där det ska ligga ett väl behövligt förstoringsglas, som dock saknas i 
detta ex.

 270. The encyclopædia britannica. A dictionary of arts, sciences, literature and gene-
ral information. Eleventh edition. I–XXIX. Chicago, 1910–11. Ej kollationerad. 29 
något nötta ohfrbd med övre guldsnitt.  *2500
Den sista volymen är ett register. The ”handy volyme” issue tryckt på psalmbokspapper. 
Klassisk och totalt omarbetad upplaga.

 271. The Studio. The art of the book. A review of some recent European and Ameri-
can work in typography, page decoration and binding. London, 1914. vii, (1 
blank), 276 s. Något nött och märkligt marmorerat hfrbd med upphöjda bind, 
sparsamt gulddekorerad rygg, grön titeletikett och övre guldsnitt. Några få plan-
scher skurna in i bildtexten med viss textförlust.  *300
Med en mängd planscher medräknade i pagineringen. En njutbar sammanställning av bok-
band och typografi inspirerade av bland annat jugendstilen och Arts and Crafts-rörelsen. 
Innehåller ”British types for printing books” av Bernard H. Newdigate, ”Fine bookbinding 
in England” av Douglas Cockerell, ”The art of the book in Germany” av L. Deubner,  
”The art of the book in France” av E. A. Taylor, ”The art of the book in Austria” och ”The 
art of the book in Hungary” av A. S. Levetus, ”The art of the book in Sweden” av August 
Brunius och ”The art of the book in America” av William Dana Orcutt. Brunius artikel  
illustreras bland annat med fotografier på bokband av Greta Morssing, Eva Mannerheim-
Sparre och Gustaf Hedberg.



 272. (thomas, m. l.) Rare books and collections of the Reynolds historical library. A 
bibliography. USA, (1968). xxiv, 495 s. & plr. Rött oklbd med grönt titelfält och 
sparsamt gulddekorerad rygg samt övre gult snitt. I lätt nött opappkassett.  *350
Förtecknar 4992 böcker och 126 manuskript inom områdena medicin och fysiologi i vid 
mening.

 273. [Thulin & Ohlson] ohlson, e. a. Icke av bröd allenast lever människan. En jubi-
leumsbetraktelse på firmans 25-årsdag den 6 nov. 1943. Göteborg, 1943. 19 s. 
Klammerhäftad. Liten numrering på främre omslags insida. Bra ex.  *150
Omtryck ur Månadsblad om böcker (katalog 150) i 150 exemplar, varav detta är onumrerat.

274. Thulins antikvariat. Katalog n:r 12. Naturvetenskapens, medicinens och tekni-
kens klassiker i originalupplagor. Lärdomshistoria – bibliografi. [=omslagstitel]. 
Sthlm, 1942. 62, (2) s. + löst bifogat beställningskort. Klammerhäftad. Något nött 
och omslaget aningen silverfiskangripet.  *250
Omslaget inräknat i pagineringen. Katalogen innehåller 446 poster. Den välgjorda och 
delvis rikt kommenterade katalogen är av allt att döma gjord av Willy Heimann.

 275. [Thunberg] (löwendahl, b.) Björck & Börjesson. Catalogue 518. Carl Peter 
Thunberg. [=omslagstitel]. (Stockholm, 1985). 45, (1) s. Klammerhäftad. Med 
några blyertsmarkeringar i inre marginalen på s. 13.  *900
Med ett förord av Bengt-Olof Landin på s. 3–11. Illustrerad i svartvitt. Då den omfattande 
samlingen såldes i sin helhet blev katalogen aldrig distribuerad och den är mycket ovanlig.

273.



 276. tooley, r. v. English books with coloured plates. 1790 to 1860. A bibliographi-
cal account of the most important books illustrated by English artists in colour 
aquatint and colour lithography. Old Woking, 1973. vii, (1 blank), 424 s. Blått 
oklbd. Skyddsomslaget med en mindre reva i nedre marginalen framtill. Lätt 
stötta pärmhörn.  *300
Utkom första gången 1954. Innehåller uppgifter om verk av bland andra Ackermann, 
Westall, Alken, Cruikshank och Boydell.

 277. tooley, r. v. Printed sea charts of Scandinavia. A preliminary list. I–II. London, 
1971. 28 + (2), 29–70 s. & xxx plr. Två lätt nötta häften. Del II med litet bläck-
streck på främre omslag.  *475
Map collectors’ circle. Map collectors’ series no. 70–71. Förtecknar 759 kartor

 278. tooley, r. v. Tooley’s dictionary of mapmakers. With a preface by Helen Wallis. 
U.o., (1979). xii, 684 s. Med inklistrad rättelselapp på s. 2. Häftad. Lätt nött. Ryg-
gen med en minimal reva upptill.  *400
Innehåller uppgifter om cirka 20000 kartografer, gravörer och förläggare fram till cirka 
1900, med angivande av publicerade verk och korta levnadsdata. Ett supplement utkom 
1985.

 279. walde, o. Storhetstidens litterära krigsbyten. En kulturhistorisk-bibliografisk 
studie. A.a. I–II. Uppsala, 1916–20. (6), 367, (2) + (6), 510, (1) s. & plr. Två något 
nötta eleganta rödbruna halvmarokängbd med upphöjda bind och rikt guldorne-
rade ryggar samt övre guldsnitt, övriga snitt endast putsade. Omslagen med-
bundna. Ryggarna blekta och med några småfläckar samt mindre nötningar. 
Främre omslag i del I med några smårevor i ytterkanten. En reva i efterättsbladet 
i del II. Ett tryckt prospekt för verket insatt i del I och ett tryckt brev om verkets 
färdigställande insatt i del II. Dedikationer på latin till Carl Eric Henschen och 
med Hans Sallanders namnteckning daterad 1939 i bägge volymerna.  *7500
Bibliofilupplagan tryckt i 200 numrerade exemplar, varav dessa är nummer 92. Den enklare 
avhandlingsupplagan saknar planscher. Ett bokhistoriskt standardverk om det systema-
tiska tagandet av böcker och bibliotek som krigsbyten i Sveriges krig under stormaktstiden. 
Områden som drabbades var Baltikum, Böhmen, Danmark, Polen och Tyskland. Sannolikt 
är banden utförda av Levins bokbinderi i Uppsala.

 280. [Waller] sallander, h. Bibliotheca Walleriana. The books illustrating the his-
tory of medicine and science collected by dr Erik Waller and bequeathed to the 
Library of the royal university of Uppsala. A catalogue. I–II. Uppsala, 1955. xii, 
471, (3) + (6), 494, (2) s. & plr. Två mörkblå lätt nötta oklbd med röda deltitelfält 
och övre ljublå snitt. Helt obetydligt blekta ryggar. Främre omslagen medbund-
na. Med dedikation till Henrik Sandblad och dennes namnteckning.  *2500
Tryckta i 1600 exemplar. Volym I med xlviii planscher och volym II med lv planscher. Erik 
Wallers bibliotek är en av de främsta svenska boksamlarprestationerna genom tiderna! 
Henrik Sandblad (1912–91) var efter studier i Uppsala först journalist och sedan professor 
i idé- och lärdomshistoria i Göteborg. Han hade bland annat en stort idrottsintresse, vilket 



ledde till idéhistoriska studier över rörelsens framväxt under 1900-talet. I mitten av 
1960-talet började han hämta material ur de rika handskriftsamlingarna i Skara Stifts- och 
landsbibliotek till sin forskning, vilket resulterade i studier över Peter Hernqvist, Olof  
Andersson Knös, Clas Bjerkander, Daniel Erik Næzén och andra västgötska 1700-talsintel-
lektuella.

 281. vallinkoski, j. Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. Die Dissertationen der 
alten Universität Turku (Academia Aboënsis) 1642–1828. I–II. Helsingfors, 1962–
69. xx, (1, 3 blanka), 585 + (4), 256 s. Grått klbd med vinröd lite nött titeletikett. 
Ett främre häftesomslag medbundet. Med dedikation till Gösta Engström.  *1750
Helsingfors universitetsbiblioteks skrifter 30:1–8. Verket ersätter Lidén och Marklin vad 
gäller de akademiska avhandlingarna utgivna i Åbo. Gösta Engström (1913–95) var biblio-
tekarie och verksam vid Göteborgs universitetsbibliotek. Han hade ett stort privat hand-
bibliotek och skrev bland annat en historik över den första Göteborgsboktryckaren, 
Amund Grefwe.

 282. warmholtz, c. g. Bibliotheca historica sueo-gothica; eller förtekning uppå så 
väl trykte som handskrifne böcker, tractater och skrifter, hvilka handla om svens-
ka historien, eller därutinnan kunna gifva ljus; med critiska och historiska an-
märkningar. I–XV + register. Köpenhamn, 1966–68. Ej kollationerad. Åtta lätt 
nötta oklbd. Med lite tråkiga men praktiska handskrivna nummeretiketter klist-
rade på ryggarna.  *2250
Jämför Setterwall Svensk historisk bibliografi 57 och Almquist Sveriges bibliografiska lit-
teratur 1396. Faksimilutgåva av originalet som utgavs 1782–1817 och registret som utkom 
1889. Ett roande, personligt och fortfarande mycket användbart standardverk, vilket även 
omfattar ämnesområden som till exempel svensk topografi, naturalhistoria, kyrkohistoria, 
numismatik, bokhistoria, lärdomshistoria och biografi. De påklistrade nummeretiketterna 
underlättar att hitta i verket.

 283. westwood, t. & satchell, t. Bibliotheca piscatoria. A catalogue of books on 
angling, the fisheries and fish-culture, by T. Westwood & T. Satchell 1883 and the 
supplement to Bibliotheca piscatoria by R. B. Marston 1901. Bryssel, 1966. (2), 
xxiv, 397, (3 blanka, 2), 239–60 s. Svart oklbd. Något nött.  *300
Faksimiltryck av de upplagor som nämns i titeln.



 284. vibert, l . The rare books of freemasonry. London, 1923. 41, (3) s. Grått oklbd. 
Lätt nött och med några obetydliga fläckar på främre pärm.  *400
En urvalsförteckning omfattande cirka 100 titlar om frimureri från främst 1700-tal och ti-
digt 1800-tal med intressanta kommentarer. Författaren var redaktör för frimureritidskrif-
ten Miscellanea latomorum och frimurerihistoriker.

 285. wikström, f. Svensk idrottslitteratur 1766–1950. Bibliografisk förteckning. 
Sthlm, 1965. 272 s. Lätt nött ljusblått oklbd. Skyddsomslaget med en mindre fläck 
på ryggen samt några revor. Minimal fläck i övre snittet.  *250
Systematiskt uppställd utifrån sportgrenar.

 286. wikström, j. e. Conspectus litteraturæ botanicæ in 
Suecia. Ab antiquissimis temporibus usque ad finem 
anni 1831, notis bibliographicis et biographiis auctorum 
adjectis. Sthlm, P. A. Norstedt et filii, 1831. 8:o. (2), viii, 
(1, 1 blank), ix–xlix, (1 blank), 341, (1) s. Samtida lätt 
nött hfrbd med rikt blinddekorerad och sparsamt guld-
ornerad rygg samt grönstänkta snitt. Ryggen lite blekt 
och flammig. Något stötta pärmhörn. Främre pärmens 
insida med raderade ägaranteckningar. Enstaka lager-
fläckar. Diskret papperslagning på titelsidan vid inre 
marginalen. Små missfärgningar i pappret på s. xxviii–
xxix.  *2000
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 1840. Krok Biblio-
teca botanica suecana 17. Wiktröms, enligt Krok, ”högst för-
tjänstfulla” bibliografi omfattar merparten av all botanisk lit-
teratur publicerad i Sverige fram till och med 1831. Författaren 
valde dock att förbigå de arbeten som uteslutande rörde exo-
tiska växter.

 287. vilgon, o. Bibliografi över svensk gastronomisk litteratur 1557–1950. Tranås, 
1976. (9), 385, 387–808 fotokopierade maskinskrivna blad. Två enkla röda klbd 
med vita titeletiketter. Volym II med en liten reva i ryggen. Lätt solkade övre snitt. 
Med O. Vilgons insatta exlibris.  *3000
Författaren har försökt följa uppställningen i Georges Vicaires Bibliographie gastronomique 
och Lord Westburys Handlist of Italian cookery books i sin bibliografi. Avslutas med ett alfa-
betiskt titelregister och ett kronologiskt register. Tyvärr är den fotokopierade texten inte 
alltid helt skarp och har ibland svag svärta.

 288. willers, u. Svensk sjöhistorisk litteratur 1800–1943. Bibliografi utarbetad på 
uppdrag av Sjöhistoriska samfundet. Lund, 1956. 211, (1) s. Mörkblått klbd med 
stänkta snitt. Omslaget medbundet. Lätt snedläst.  *600
Systematiskt uppställd med separata avdelningar rörande till exempel sjöpostförbindelser, 
dykeri- och bärgningsväsen samt kaperi och sjöröveri.



 289. willke, i. ABC-Bücher in Schweden. Ihre Entwicklung bis Ende des 19. Jahr-
hunderts und ihre Beziehungen zu Deutschland. A.a. Lund, 1965. 375 s. & plr + 1 
löst bifogat rättelseblad. Häftad. Något nött och med gulnat omslag där den tun-
na plastfolieringen har släppt en aning i ryggen och på pärmarna.  *300
Med en användbar bibliografisk förteckning över svenska abc-böcker på s. 335–66.

 290. wilskman, i. Idrotten i Finland i början av det tjugonde seklet. Under medver-
kan af finska idrotts- och sportsmän. (I–IV). Helsingfors, 1904–06. (4), 130 + (4), 
163 + (4), 169 + (4), 172 s. + wilskman, i Bibliografi öfver i Finland tryckt 
idrotts- och sportlitteratur. (Bibliografin afslutad den 31 dec 1905). U.o., (1906). 
xxvi, (2) s. Nött grönt oklbd. Sprucken i bakre ytterfalen och ryggen med mindre 
fläckar och stötmärken. Inlagan till största delen loss från bandet och sprucken i 
häftningen.  *600
Rikligt illustrerad med svartvita bilder av bland annat atleter inom olika sportgrenar och 
fotografier av segelbåtar, hundar, hästar och medaljer. Bibliografin som publicerades i f jär-
de delen inkluderar kynologi, hippologi, jakt- och fiskelitteratur.

 291. winqvist, m. Den engelske Robinson Crusoes sällsamma öden och äventyr ge-
nom svenska språket. Sthlm, 1973. 108 s. Häftad och oskuren. Lätt nött. Med 
gammal prislapp på bakre omslag.  *175
Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, nr 2. Innehåller även en kortfattad förteck-
ning över svenska upplagor av Robinson Crusoe 1738–1973, både Defoes och Campes texter. 
Med illustrationer i svartvitt.

 292. (virgin, t.) Ett urval av 1400- och 1500-talstryck samt konstnärliga bokband ur 
Thore Virgins samling på Qvarnfors. Uppsala, 1947. Front, 71, (1) s. & 14 plansch-
blad. Häftad och oskuren. Främre omslag delvis lite gulnat och det bakre något 
rödflammigt. Tryckt på stort blåtonat papper.  *450
Med ett förord av Isak Collijn och en text om bokband av Ernst Fischer. Detta är den andra 
något omarbetade upplagan av utställningskatalogen från 1946 som dessutom är komplet-
terad med några nya illustrationer. Den trycktes i lite olika specialutföranden, varav före-
liggande exemplar är ett exempel.

 293. wood, c. a. An introduction to the literature of vertebrate zoology. New York, 
1974. (4), xix, (1), 643, (1) s. Lätt nött brunt oklbd med övre grått snitt. Något blekt 
rygg och främre pärm med svaga fläckar.  *350
Faksimiltryck av originalet som utkom 1931. Originalet har undertiteln ”Based chiefly on 
the titles in the Blacker library of zoology, the Emma Shearer Wood library of ornithology, 
the Bibliotheca Osleriana and other libraries of McGill university, Montreal.”

 294. [Wretman] The cookery book collection of Tore Wretman. Sotheby’s London 
thursday 2 october 1997. [=omslagstitel]. (London?, 1997). 93, (15) s. Häftad. 
Omslaget delvis gulnat. *300
Grunden till Tore Wretmans samling härrörde ur Evert Fredrikssons gastronomiska bib-
liotek. Betydande delar av auktionen ropades in av Måltidsakademiens biblioteksstiftelse i 
Grythyttan.



295. [Vult von Steijern] sallander, h. Fredrik Vult von Steijerns samling av Birgitta-
litteratur. Uppsala, 1949. 49, (1 blank, 1) s. Med ett inklistrat originalexlibris. 
Häftad. Med ett extra skyddsomslag av papp. Inlagan delvis loss från omslaget. 
Med ett bilagt kort från Petrus Thulin.  *750
Katalog nr 17 från Thulins antikvariat. Tryckt i 120 exemplar, varav detta är nummer 63. 
Med ett efterord av Petrus Thulin där han berättar att samlingen redan var såld i sin helhet. 
Köpare var Evert Fredriksson. Samlingen förvärvades senare av Sven Ericsson, som sålde 
den på auktion i London 1972. Fredrik Vult von Steijern (1851–1919) var till en början mu-
sikrecensent på Dagens nyheter men skaffade sig med hjälp av Rudolf Wall aktiemajoritet i 
tidningens bolag och efterträdde denne som chefredaktör och senare även som vd. Han 
skulle också komma att bli en av Strindbergs vänner och finansiärer. Vid sidan av arbetet 
på tidningen samlade Vult von Steijern böcker och skapade ”ett af de mest utvalda och 
gedigna privatbibliotek, som någonsin en svensk samlare hopbragt”, med bland annat 
märkliga delsamlingar av Birgitta-, Goethe- och Wagnerlitteratur samt imponerande av-
delningar svensk historia, topografi och vitterhet.

 296. zweigbergk, e. von. Barnboken i Sverige 1750–1950. Sthlm, 1965. 520 s. & plr. 
Olinnebd. Lätt nött och med något solkade pärmar. Nedre snittet med några 
streck och lite smuts.  *300
Rikt illustrerad i färg och svartvitt. Fortfarande en läsvärd och användbar översikt med bra 
register.

 297. ågren, s. Svensk biografisk uppslagslitteratur. Bibliografisk förteckning. Upp-
sala, 1929. xiv, 423 s. Grönt hklbd med stänkta snitt. Lätt nött. Med stpl på främ-
re pärms insida och på s. 423.  *350
Svenska bibliotekariesamfundets skriftserie I. En fortfarande mycket användbar guide vad 
gäller äldre personhistoriska och biografiska referensverk, som till exempel herdaminnen, 
studentmatriklar och alla typer av yrkesförteckningar.

 298. åhlén, b. & harnesk, p. & lundblad, b. & lönegren, t. Svenskt förfat-
tarlexikon 1900–1975. Biobibliografisk handbok till Sveriges moderna litteratur. 
Sthlm, 1942–81. 523 + 525–935 + 496 + 691 + 274, (1) + 436, (1) + 564 + 535 + 
707 + 713 s. Komplett svit om tio lite olika ohfrbd. De två avslutande volymerna 
med bevarade men lite naggade skyddsomslag. De fyra första delarna med hårt 
nötta ryggar. De övriga delarna i fint skick.  *2800



Allt som utkom av detta användbara standardverk rörande svenska författare och deras 
produktion.

 299. åkerlind-casino, j. Svensk bibliografi för trollkarlar. Göteborg, 1963. 71, (1) s. 
& plr. Häftad. Lätt nött och något snedläst.  *650
Tryckt i 300 numrerade exemplar, varav detta är nummer 6.

 300. [Åkermark] nordwall, y. Carl Åkermark, en originell boksamlare. Särtryck ur 
Göteborgs hembygdsförbunds skriftserie XXIX–2002. U.o., (2002). s. 31–36. Häf-
tad. Främre omslag något fläckigt. Med tillskrift till Sten Lundquist från Anders 
Jansson daterad den 23 april 2002.  *150
Carl Åkermark (1888–1983) var banktjänsteman och stor boksamlare. Hans bibliotek auk-
tionerades ut av Sten Lundquist och Styrbjörn Öhman. Denna text trycktes första gången 
i en av deras bokauktionskataloger 1984. Åkermark donerade en fond till Svenska akade-
mien för att dela ut stipendier till ”förtjänta artister inom svensk teater (dramatiker, skåde-
spelare, regissörer eller scenografer)”.

 301. Komplett svit av bokauktionskatalogerna från Lundquist & Öhman:

  Bokauktion nr 1. Lördagen den 15 november 1980 […] å Park avenue hotel, Göte-
borg […]. (Göteborg?, 1980). 68 s. + Xeroxkopierad slutprislista. Häftad. Prislis-
tan vikt och hålad.
Förtecknar 717 poster inklusive ett antal lådor på slutet.

  Bokauktion nr 2. Lördagen den 23 maj 1981 […] å Frimurarlogens restaurant […] 
Örebro. (Göteborg?, 1981). (31) s. + Xeroxkopierad slutprislista. Klammerhäftad. 
Prislistan vikt och hålad.
Förtecknar 282 poster företrädesvis rörande Örebro, Närke och Bergslagen inklusive en del 
bildmaterial. Hela samlingen härrörde från Magnus Wistrand.

  Bokauktion nr 3. Lördagen den 14 november 1981 […] å Park avenue hotel, Gö-
teborg […]. (Göteborg?, 1981). (60) s. + Slutprislista. Klammerhäftad.
Förtecknar 493 poster. Här klubbades Stiernhielms Hercules 1658 för 60000 kr till Göte-
borgs universitetsbibliotek och en fin handritad sjöatlas från 1803–04 av N. G. Schultén för 
71000 kr.

  Bokauktion nr 4. Lördagen den 24 april 1982 […]. (Göteborg?, 1982). (64) s. + 
Slutprislista. Klammerhäftad.
Förtecknar 485 poster.

  Catalogue 5. Atlases and maps, voyages and topography, nautica, Cronströms 
arkiv, science, varia […]. Day of sale: saturday, october 23rd, 1982 […]. Göteborg, 
1982. (76) s. + Slutprislista. Klammerhäftad. Bakre omslag lite solkigt, liksom 
slutprislistan.
Förtecknar 305 poster. En del av de fina atlaserna i denna katalog härrörde från Sörlins 
dödsbo, Norrköping. Här klubbades en rad poster till femsiffriga belopp.

  Catalogue 6 […]. Art & art reference books. Konst & konsthantverk […]. Days of 
sale: saturday, may 7th, 1983 […]. Göteborg, (1983). (84) s. + Slutprislista. Klam-
merhäftad. Prislistan med litet veck.
Förtecknar 930 poster, varav en del partier på slutet.



  Catalogue 7 […]. Rare and valuable books. Rara och sällsynta böcker […]. Days 
of sale: friday, october 28, 1983 […]. Göteborg, (1983). (128) s. + Slutprislista. 
Häftad. Inlagan loss från omslaget.
Förtecknar 830 poster, varav en del partier på slutet. Innehåller bland annat polarlitteratur, 
linneana och brev ur Wilhelm Bergs arkiv. Dyrast blev en rysk bibel tryckt 1748 och i sam-
tida påkostat silverband som klubbades för 200000.

  Catalogue 8 […]. Rare and valuable books. Rara och sällsynta böcker […]. 
Thursday, april 12, 1984 […]. Kungälv, 1984. (64) s. Klammerhäftad.
Förtecknar 268 poster, bland annat Gustaf Bernströms samlingar av Kierkegaard och äldre 
lagböcker samt E. Gorthons samling av farmaci.

  Katalog 8. Carl Åkermarks boksamling. Del I: Sverige […]. Fredagen den 13 april 
[…]. Kungälv, 1984. (112) s. + Slutprislista. Häftad. Lätt nött och obetydligt sol-
kig.
Förtecknar 941 poster. Med en inledning, ”Herzia”, av Yngve Nordvall.

  Katalog 9. Rare and valuable books […] fredagen den 19 oktober 1984 […]. 
Kungälv, 1984. (88) s. Klammerhäftad. Lätt nött.
Förtecknar 393 poster, som i stor utsträckning härrörde ur Gustaf Bernströms bibliotek. 
Slutprislistan avtrycktes i katalogen för auktion 10. Dyrast var ett komplett exemplar av 
Svensk botanik, vilket klubbades för 49000 kronor.

  Katalog 9. Carl Åkermarks boksamling. Del 2: Tyskland, Danmark-Norge […]. 
Lördagen den 20 oktober 1984 […]. Kungälv, 1984. (56) s. Klammerhäftad.  
Förtecknar 559 poster. Med en inledning, ”Sokrates i Landalabergen”, av Yngve Nordvall. 
Slutprislistan avtrycktes i katalogen för auktion 10, Carl Åkermarks boksamling, tredje 
delen.

  Bokauktion nr 10 […] fredagen den 19 april 1985 […]. Rare and valuable books 
[…]. (Göteborg?, 1985). (64) s. Klammerhäftad. Lätt nött och med liten fuktfläck 
på främre omslag.
Förtecknar 233 poster. Katalogen avslutas med Gustaf Bernströms samling av herdamin-
nen och personhistoria. På slutet är också avtryckt slutprislista för auktion 9, Rare and 
valuable books. Slutprislista till föreliggande auktion trycktes i katalogen för auktion 11, 
Rare and valuable books.

  Bokauktion nr 10 […] fredagen den 19 april 1985 […]. Carl Åkermarks boksam-
ling del 3; Frankrike och Italien […]. (Göteborg?, 1985). (56) s. Klammerhäftad.
Förtecknar 286 poster. Med en inledning, ”De intelligenta vännerna”, av Yngve Nordvall. 
På slutet är också avtryckt slutprislista för auktion 9, Carl Åkermarks boksamling – andra 
delen. Slutprislista till föreliggande auktion trycktes i katalogen för auktion 11, Carl Åker-
marks boksamling – f järde delen.

  Bokauktion nr 11 […] fredagen den 25 oktober 1985 […]. Rare and valuable 
books […]. (Kungälv?, 1985). (56) s. + Xeroxkopierad slutprislista. Klammerhäf-
tad.
Förtecknar 215 poster. På slutet är också avtryckt slutprislista för auktion 10, Rare and va-
luable books. Slutprislista till föreliggande auktion trycktes i katalogen för auktion 12.



  Bokauktion nr 11 […] fredagen den 25 oktober 1985 […]. Carl Åkermarks bok-
samling del 4: antiken & England […]. Kungälv, 1985. (28) s. + Xeroxkopierad 
slutprislista. Klammerhäftad.
Förtecknar 118 poster. På slutet är också avtryckt slutprislista för auktion 10, Carl Åker-
marks boksamling – tredje delen. Slutprislista till föreliggande auktion trycktes i katalogen 
för auktion 12.

  Bokauktion nr 12 […] fredagen den 25 april 1986 […]. (Kungälv?, 1986). (80) s. 
Klammerhäftad.
Förtecknar 465 poster. På slutet är också avtryckt slutprislistor för auktion 11, Rare and 
valuable books respektive Carl Åkermarks boksamling – f järde delen. Slutprislista till före-
liggande auktion trycktes i katalogen för auktion 13.

  Lundquist & Öhman bokauktioner AB anordnar i samband med mässan Bok & 
bibliotek 86 en bokauktion lördagen den 23 augusti 1986 […]. Kungälv, 1986. (40) 
s. Klammerhäftad.
Förtecknar 230 poster.

  Bokauktion nr 13 […] fredagen den 24 oktober 1986 […]. Kungälv, 1986. (68) s. 
Klammerhäftad.
Förtecknar 267 poster. Första avdelningen innehåller äldre medicin ur Henrik Koritz sam-
ling. På slutet är avtryckt slutprislista för auktion 12.

  Bokauktion nr 14 […] lördagen den 7 november 1987 […]. Kungälv, 1987. (36) s. 
Klammerhäftad.
Förtecknar 327 poster. Slutprislista till föreliggande auktion trycktes i katalogen för auk-
tion 15.

  Bokauktion nr 15 […] onsdagen den 4 maj 1988 […]. Kungälv, 1988. (96) s. Klam-
merhäftad.
Förtecknar 671 poster ur Bengt Johan Fraenkels boksamling och med ett förord av samla-
ren själv. På slutet är avtryckt slutprislista för auktion 14.

  Bokauktion nr 15 […] onsdagen den 4 maj 1988 […]. Kungälv, 1988. (23) s. Klam-
merhäftad. Med en del anteckningar.
Förtecknar 156 poster. Omslaget med titeltexten: ”Auktion nr 15, del 2 […] varia”.

  Bok & konstauktion på Hotell rubinen […], Göteborg. Fredag 22 maj 1992. […]. 
(Göteborg?, 1992). 80 s. Klammerhäftad. Aningen kantstött.
Förtecknar 1374 poster. Omslaget med titeltexten: ”Svante Grauers, ’Samlaren’. Böcker och 
konst […] auktion 16”. Innehåller även en avdelning med ”11 utvalda värdefulla böcker ur 
några Göteborgs bibliotek”.

  Totalt saknas fem slutprislistor. Tillsammans:  *1600



279.

222.

165.
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