
1 APULEIUS, Lucius L. Apuleius Madaurensis platonicus, serio castigatus. Am-
sterdam, apud Guilj: Caesium, 1624. 24mo. Engr. title,+ 3-366,+ (2, blank) pp. 
Bound together with: 
NEPOS, Cornelius. Aemilius Probus, seu Corn. Nepos. de vita excellentium im-
peratorum. Cum indice rerum memorabilium locupletissimo. Paris, apud Ioann. 
Libert, 1620. 16mo. (12),+ 254,+ (17) pp. Contemporary fine red morocco, spine gilt 
with raised bands and with gilt initials ”E.C.G.C”, boards with gilt frame and gilt 
fleuron in middle, all edges gilt. Fine binding. 5000:-

Schweiger p. 10 for Apuleius. Schweiger mentions a Libert edition of Cornelius Nepos 
from 1627 but not this. Complete work of Apulejus including the famous The Golden 
Ass, ”Metamorphoseum, sive de Asino Aureo”, which is the only ancient Roman no-
vel in Latin to survive complete. 
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2 Aug. Hoffmans pianofabriks A.-B.  
H. M. Konungen hovleverantör. H.K.H. 
Kronprinsens hovleverantör. Sveriges äldsta 
pianofabrik. Stockholm, 1932. Liten 8:o. 
31 s.+ bilagd lös prislista. Rikt illustrerad. 
Klammerhäftad, med tryckt omslag. 950:-

Katalog utgiven till 100-årsjubileet, 1832-
1932. Affären låg på Malmskillnadsgatan 33 i 
Stockholm. Innehåller både en kort historik 
över verksamheten, skriven av dåvarande 
vd:n Carl Möller, samt katalog över pianon 
till salu. Med fotografier på firmans hovle-
verantörsdiplom, porträtt, interiör i affären 
och på pianon, samt teckningar av Ivar Star-
kenberg.

3 Balthasar. ALVERMANN, Dirk (Ed.) Im Hause des 
Herrn immerdar. Die Lebensgeschichte des Augus-
tin von Balthasar (1701–1786) von ihm selbst erzählt. 
Greifswald, 2003. 8vo. (3),+ (blank),+ 164 s.+ folded 
plate. Sewn as issued. (Publikationen des Lehrstuhls 
für Nordische Geschichte, Band 2.) 250:-

Augustin von Balthasar was a laywer and historian 
in Swedish Pomerania. This is his autobiography, pu-
blished by Dirk Alvermann with an introduction and 
index of names.

4 (BERCH, Carl Reinhold.) Kort utkast til konung Carl den 
XI:tes historia, i anledning af de under hans regering slagne 
skådepenningar. Stockholm, A. J. Nordström, uti Swederi 
Academiska bokhandel, 1788. 8:o. (6),+ 184 s. Enstaka fläckar 
och tillbakavikta hundöron. Något nött samtida hfrbd, rikt 
guldornerad rygg med röd titeletikett, marmorerade blå 
pärmpapper, liten skada på frampärmens nedre hörn. Äldre 
namnteckning på smutstitel- och försättsbladet. 1500:-



Setterwall 2452. Hesse 0529. Med det ofta saknade gemensamma smutstitelbladet 
”Carl XI:s och Ulr. Eleonorae historia” samt med 3 sidor förlagslista från Akade-
miska bokhandeln. Boken innehåller också med eget titelblad ”Ulricae Eleonorae 
historia, i anledning af de under hennes regering slagne skådepenningar”.

5 BERGFALK, Pehr Erik. Recension av Erik Gustaf Geijers Svenska folkets histo-
ria 1–2 och Anders Magnus Strinnholms Svenska folkets historia från äldsta till 
närvarande tider 1. Ur Skandia. Tidskrift för vetenskap och konst. IV. 1834. (Upp-
sala, Svenska litteraturföreningen), 1834. 8:o. 313–451 s. Häftad i grönt något senare 
pappersomslag med författarnamn och titel handskrivna på främre omslaget, 
gröna marmorerade snitt. Med Nils Ludvig Rasmussons namnstämpel. 300:-

Pehr Erik Bergfalk (1798–1890) var rättshistoriker, kommittéledamot och författare 
till flera lärda skrifter. Recensionen av Geijers och Strinnholms verk har enligt Nord-
isk familjebok ett bestående värde.

6 [Brandstodsbolaget i Finland.] Hans kejserliga majestäts i nåder fastställde reg-
lement för Allmänna Brandstods Bolaget i Storfurstendömet Finland. Gifwet i 
Helsingfors den 11 december 1832. Helsingfors, G. O. Wasenius, 1834. 4:o. (2),+ 74,+ 
(10) s. Interfolierad. Med samtida bläckanteckningar. Sammanbunden med: 
Memorial nr. 60 + 61 [rörande brandstodsbolaget 25 april 1840]. 4:o. (6) s. Sam-
manbunden med: 
Hans kejserliga majestäts nådiga kungörelse 
angående ändringar uti det för Allmänna Brand-
stods-Bolaget i Storfurstendömet Finland, den 
11 december 1832, i nåder fastställde reglemente. 
Helsingfors, J. Simelii enka, 1840. 4:o. (4) s. Sam-
manbunden med: 
Memorial [rörande brandstodsbolaget 11 juli 
1840]. 4:o. (2) s. Sammanbunden med: 
Memorial [rörande brandstodsbolaget 10 februari 
1841]. Folio. (2) s. Vikt. Sammanbunden med: 
Hans kejserliga majestäts nådiga kungörelse 
angående ändringar uti det för Allmänna Brand-
stods-Bolaget i Storfurstendömet Finland, den 
11 december 1832, i nåder fastställde reglemente. Helsingfors, J. Simelii enka, 1841. 
4:o. (4) s. Med extra interfolierade blanka papper på slutet. Samtida hfrbd, lätt 
blindpräglad och guldornerad rygg med något nött svart titeletikett, marmorerade 
pärmpapper. 1800:-



Direktionen för det nystartade Brandstodsbolaget bestod av bl.a. Pehr Törnqvist, O. 
Holmberg och G. O. Wasenius. Enligt de medbundna memorialen från bolaget har 
man initialt haft stora problem med övervärdering av fastigheter och dessutom valu-
taproblem.

7 (Dahlbergh, Erik.) Suecia antiqua et 
hodierna. 1-3. (Stockholm, 1661-1715, 
1726.) Stående folio. Grav. titel,+ 13 s. 
index,+ 149 grav. planscher; grav. titel,+ 
76 grav. planscher; grav titel,+ 126 grav. 
planscher. Sammanlagt 354 graverade 
planscher, inklusive titelbladen. Det 
graverade huvudtitelbladet är upp-
fodrat i innerkant och med små pap-
perslagningar, nio planscher i första 
delen har diskreta papperslagningar i 
marginalen, delvis svag fuktrand i den 
nedre, inre marginalen på planscherna 
i del ett, det första textbladet med för-
stärkning i ytterkant. Planscherna är 
graverade på tjockt papper, med fina 
marginaler och råkanter. Något nötta 
men ståtliga, möjligen engelska hfrbd 
från mitten av 1700-talet, lätt guldornerade ryggar med upphöjda bind och beige 
resp. gröna titel- och deltiteletiketter, marmorerade pärmpapper. Tre volymer, 
nötta kapitäl med en liten skada på det övre i första bandet, nya skyddande för-
sättsblad av handgjort papper från Tumba pappersbruk. Med engelska blyertsan-
teckningar på första pärmens insida och med grav. exlibris för Thomas Philip 2nd 
Earl of Grey. 110000:-



Lindberg, Swedish books, 37. Warmholtz 207. Hesse 682. Registret sammanställdes av 
Harald Schening och trycktes 1726. 

Praktfullt exemplar i det ovanligare stående folioformatet. Det var så Dahlberg själv 
tänkt sig verket, inspirerad av Merians topografiska arbeten. De stående exemplaren 
är generellt av bättre kvalité. De har ofta extraplanschen ”Svenska kyrkan i London” 
vilken dock saknas här. Istället finns i del två den graverade extraplanschen "Mach-
ina nova" som är graverad omkring år 1700 av van Vianen efter Samuel Buschenfelt 
och föreställer Christopher Polhems revolutionerande hissanordning, det s.k. hak-
spelet, i Falu koppargruva för upphämtande av malm och vatten ur gruvan.

”Suecia antiqua et hodierna” är den svenska stormaktstidens främsta manifesta-
tion i bokform. Här skulle Sveriges storhet visas upp för omvärlden; varje stad, slott 
och palats, fornminnen och borgar skulle vara med. Arbetet påbörjades i början av 
1660-talet av Eric Dahlberg (1625-1703). Han utförde själv merparten av förlagorna 
till planscherna, skötte kontakten med och övervakade de utländska kopparstick-
arna i Paris och Holland. Arbetet övertogs senare delvis av Samuel Åkerhielm. När 
Dahlberg dog 1703 var verket fortfarande ofullbordat men avslutades av bl.a. Johan 
Lithén, D. Klöcker Ehrenstrahl, tecknaren och gravören J. Aveelen samt Elias Bren-
ner som bidrog med egna teckningar och övervakade arbetet med de sista 47 plan-
scherna som graverades 1709-15. Totalt var 18 konstnärer engagerade i verkets till-
komst. Någon fullständig text till verket blev aldrig färdig. De färdiga planscherna 
låg länge på kanslikollegiets lager. Efter 1726 sammanställdes 600 exemplar vilka 
kunde erbjudas till försäljning kring 1729 och 1730, och 1751 lyckades Daniel Tilas 
plocka ihop ytterligare 50 exemplar. Den första delen innehåller Stockholm och Upp-
land, den andra delen Södermanland, Närke, Norrland och Åland, och den tredje 
Östergötland och Götaland och lite från Finland. En fjärde del, som skulle ha omfat-
tat stormaktstidens erövrade provinser blev aldrig utförd.



Fin arkitekturproveniens. Thomas Phi-
lip 2nd Earl of Grey (1781-1859) blev vid 
grundandet av the Institute of British 
Architects i London 1834 dess första ord-
förande och förblev så när de 1837 om-
vandlades till Royal Institute of British 
Architects in London. Han blev medlem 
av Royal Society 1841, liksom en fellow 
of the Society of Antiquaries, och han 
var från 1848 en av kommissionärerna 
till New Buckingham Palace.

8 Den lille nykterhetskämpen. [=Omslagstitel.] 
Visby, G. E. Hallströms bokhandel, 1895. 24:o. 
8 s. Häftad, med tryckt omslag. 200:-

De tryckta omslagen med förlags- och bokhan-
delsreklam. Uppbygglig historia om lille Albert 
som får sin vindrickande far att skriva in sig i 
en nykterhetsförening och börja gå i kyrkan.



9 ENEMAN, Michael. Resa i Orienten 1711-1712. Utgifven af K. U. Nylander. 1-2. 
Uppsala, W. Schultz, 1889. 8:o. (12),+ XXII,+ 246; (2),+ 294,+ (1) s. Blått okbd, något 
nötta falsar och lite stänk på frampärmen. Namnteckning på titelbladet. 2500:-

Första upplagan av karolinen 
Michael Enemans kompletta rese-
skildring, vilken om den hade blivit 
utgiven i sin samtid hade blivit en av 
de främsta skildringarna av orien-
ten. Denna utgåva blev utgiven i 
samband med Orientalistkongressen 
i Stockholm 1889. Michael Eneman 
(1676-1714) var präst och deltog i 
Karl XII:s ryska kampanj som fält-
präst. Han följde med till Bender 
och blev 1709 utnämnd till predikant 
vid svenska legationen i Konstanti-
nopel. Han fick därifrån tillstånd att 
genomföra en längre resa i mellan-
östern åren 1711-12 och besökte bl.a. 
Smyrna, grekiska öarna, Egypten, 
Sinai, Jaffa, Jerusalem, Betlehem, 
döda havet och Syrien, och han tog 
sig även över till Cypern. Under sin 
resa blev han utnämnd till professor i orientaliska språk i Uppsala. Han var dock 
mycket svag när han kom hem och dog strax därefter.

10 ENGSTRÖM, Albert. Strix. Utgiffware 
Albertus Engstroem. Gambla Stock-
holm N:o 1. (Stockholm), P. Palmquists 
officin, 1897. 4:o. (8) s. Tryckt i rött och 
svart. Illustrerad. Häftad, något trasig i 
ryggen. 400:-

Lundstedt 1645. Allt som utkom av ”Strix 
Gambla Stockholm”. Albert Engström 
utgav detta specialnummer av Strix den 
22 maj 1897 i samband med utställningen 
Gamla Stockholm på Stockholmsutställ-
ningen 1897.



11 FORSSELL, Hans. Guldbristen och de låga varuprisen. Utdrag ur Myntdirektö-
rens underdåniga berättelse för år 1884. [=Rubrik.] Aftryck ur Nordisk tidskrift 
1886. Stockholm, Kongl. Boktryckeriet, 1886. 8:o. 59 s. Senare hfrbd, guldornerad 
rygg, gröna marmorerade pärmpapper med 
grönt handtextat pappersomslag. medbundet, 
övre guldsnitt (G. Hedberg). Med dedikation 
på främre omslaget till C. J. A. Skogman. 
Senare tillskrift till Herman (Schück) från 
Forssells sondotterson. 1800:-

Fina provenienser. Friherre C. J. A. Skogman 
(1820-1907) var kapten i flottan, författare, 
politiker och riksdagman, tecknare m.m. Han 
följde med på fregattens Eugenies världsom-
segling 1851-53 och skrev en populära skildring 
om resan med egna illustrationer, han var ledamot av direktionen över Trollhättans 
kanalverk och gav 1884 ut ”Anteckningar om Nya Trollhätte Kanalbolag”. Herman 
Schück skrev biografien över Hans Forssell i Svenskt biografiskt lexikon, och det är 
som tack för det som han 2001 fått boken i present.

12 [Fotboll m.m.] Svenska lekar. Vald samling af de mest roande gamla och nya le-
kar. 1-2. Norrköping, M. W. Wallbergs förlag, 1883-84. 
8:o. VI,+ 82; V,+ (blank),+ 94 s. Enstaka illustratio-
ner. Bruntonat papper. Ljusbrunt något nött samtida 
hfrbd, guldornerad rygg med blå titeletikett. Med 
Ingvar von Seths namnstämpel och Arvid Erikssons 
exlibris. 2500:-

Del ett innehåller ”Lekar inom hus” och del två ”Lekar 
utom hus”. Bland de förstnämnda hittar vi många 
fortfarande bekanta lekar såsom blindbock, skära 
havre, charader m.fl.

Bland utomhuslekarna beskrivs bl.a. de i England 
populära lekarna kricket och fotboll, ”Liksom Kricket 
är denna lek synnerligen omtyckt i England och öfvas 
nästan ännu vanligare, ehuru Kricket anses något för 
mer”. De första reglerna för fotboll i Sverige publice-
rades 1880 av Lars Mauritz Törngren som en bland-
ning av modern fotboll och rugby. Även reglerna som 
återfinns här är i en tidigare variant än den moderna 
fotbollen, vilken kom till Sverige först kring 1890. Bland nyheterna från England hit-
tar man även ”Fjäderboll” och ”Lawn Tennis”. Annars kan man leka ”Rymmare och 
fasttagare”, ”Hoppa bock”, ”Kurra gömma” eller varför inte krocket. 



13 HILDEBRAND, Bror Emil. Anglo-
sachsiska mynt i Svenska kongliga 
myntkabinettet funna i Sveriges jord. 
Ny tillökt upplaga med 14 pl. Stock-
holm, Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademiens förlag, 1881. 
Stor 8:o. (6),+ VIII,+ 502 s.+ 14 litogr. 
planscher. Tryckt på tjockare pap-
per. Förlagets röda halvklotband, med 
tryckta pappärmar, snitten putsade. 
Diskret lagning av bakre fals. 2800:-

Hesse 0938b. Ett av de 100 exemplar 
som trycktes på (mycket) tjockare pap-
per. Totalupplagan var 1000. Detta är 
den utökade andra upplagan, den första 
kom 1846, med både svenskt och eng-
elskt titelblad, ”Anglosaxon Coins in 
the Royal Swedish Cabinet of Medals at 
Stockholm all found in Sweden”.

14 HUBER, Siegfried. Inkarikets ödes-
drama. Vad fornminnen och krö-
nikor berättar om det gamla Peru. 
Stockholm, Kooperativa förbundets 
bokförlag, 1953. 8:o. 238 s.+ planscher. 
Fint ljusbrunt halvmarokängband, 
guld- och blindpräglad rygg med röd 
titeletikett, fint marmorerat pärmpap-
per, övre guldsnitt med övriga snitt 
putsade och med omslaget medbun-
det (Anker Kysters eftr. 1978). 750:-

Översättningen av B. och S. Stolpe 
från det tyska originalet ”In Reich der 
Inkas”. Omslaget är gjort av Henri 
Grääf. 



15 [Kennedy assassination. The Warren Commission.] Report of the President’s 
Commission on the Assassination of President John F. Kennedy. Washington, 
D.C. United States Government Printing Of-
fice, 1964. 8vo. XXIV,+ 888 pp. Publ. cloth. Pre-
sentation stamp from United States Informa-
tion Service, American Embassy Stockholm. 
Library stamp from Sveriges Radio. 600:-

The commission was established by President 
Lyndon B. Johnson. It got its unofficial name, 
the Warren Commission, from its chairman 
Earl Warren. The commission’s findings have 
been subjected to controversy. ”Its 888-page fi-
nal report was presented to President Johnson 
on September 24, 1964, and made public three 
days later. It concluded that President Kennedy 
was assassinated by Lee Harvey Oswald and 
that Oswald acted entirely alone. It also concluded that Jack Ruby acted alone when 
he killed Oswald two days later”.

16 (KLINGER, Friedrich Maximilian von) Doctor Faust’s lefwerne, gerningar och 
hellwetesfärd. Öfwersättning. 1-3. Stockholm, Joh. Chr. Holmberg, 1801. 8:o. (2),+ 
122; (2),+ 80; (2),+ 141 s. Varje titelblad med träsnittsvinjett. Det första titelbladet 
och smutstitelbladet med papperslagningar, 
titelbladet helt uppfodrat och smutstitelbladet 
uppfodrat nedtill och med lagad reva, s. 65-66 
i tredje delen med lagat hörn och 129-130 upp-
fordrad i innermaginal. Genomgående fläckig, 
med bläckplumpar och fuktstänk. Senare rött 
hfrbd, nött guld- och blindpräglad rygg, röda 
pärmpapper. Titelbladen med E. G. Johnzons 
namnteckning. 1200:-

Åhlen 18:10. En plansch som endast finns i en 
del av upplagan saknas även här. Består av fem 
böcker i tre delar. Mycket välläst men omhän-
dertaget exemplar av denna rysliga historia. 
Den romantiske författaren Friedrich Maxi-
milian von Klinger (1752-1831) tillhörde kretsen 
kring Goethe och skrev bla dramat ”Sturm und 
Drang” vilket gav namn åt hela den tyska romantiska rörelsen. Hans bearbetning av 
Faustlegenden ”Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt” utkom 1791, en legend som 
bekant även Goethe gav sig på. Klinger var idealist och hans romaner behandlar 



sociala frågor där han hårt kritiserar världsligt och andligt tyrrani. Denna svenska 
översättning, som gjordes av Eric Magnus Lindströmer (1754-1804), åtalades i ett 
tryckfrihetsmål, i vilket översättaren och boktryckaren fälldes och fick böta 300 da-
ler.

17 [Konsert för danska flyktingar 1944.] Tisdagen den 16 maj 1944 kl 20. Konsert 
till förmån för danska flyktingar i Sverige. Med-
verkande: France Ellegaard, Karin Danina, Leo 
Demant, Oluf Nielsen. Utan ort, (1944). Folio. Ma-
skinskriven affisch med signerad tuschteckning. 
Signerad av alla fyra deltagande musiker. 2500:-

France Ellegaaard (1913-99) var en finlands-dansk 
pianist, som också flytt Danmark under ockupa-
tionen, liksom Leo Demant som var lettisk pianist 
och som bott i Danmark sedan 1933. Oluf Nielsen 
(1898-1972) var dansk violinist, aktiv i Stockholm 
som förste violinst sedan 1938. Sångerskan Karin 
Danina deltog även i en Rädda barnen konsert på 
Stockholms konserthus 1944. Osäkert vem som sig-
nerat teckningen.

Motståndare till den tyska ockupationen flydde under kriget till Sverige och under 
dramatiska omständigheter lyckades över 7000 danska judar mot slutet av 1943 i 
små båtar fly över till Sverige. 

18 KRAUSS, Gabrielle. Signed autograph letter to 
a ”Christine”, 12 June (no year). 18 x 11 cm. (4) pp. 
Together with: 
CHARNACÉ, Guy de. Les étoiles du chant. Troi-
sieme livrasione. Gabrielle Krauss. Paris, Henri 
Plon, 1869. Large 8vo. Engr. portrait,+ 28 pp.+ 
facsimile letter. Sewn as issued and uncut, with 
slightly worn wrapper. 3000:-

The letter is written june 12 in Ems at Hotel Ingle-
terre, where she is together with two friends Edrigo 
and Clara to cure her lungs. ”Ma chère Christine...” 
The letter describes their rooms at the hotel and 
their walks in the mountains. The letter ends with: ”Écrives-nous bien vite ju vous 
prie embrassez Gabrielle pour nous tous et recevez chère Christine mes plus affectu-



euses amitiés. Gabrielle Kraus”. The recipient of the letter is possibly Christine Nils-
son, as the book comes from a collection which held several books from her library.

In this series of small biographies three vo-
lumes were published: Christine Nilsson, 
Gabrielle Krauss and Adelina Patti. The por-
trait is engraved by Morse after a painting by 
Chatain. Gabrielle Krauss (1842-1906) was a 
famous Austrian-French opera soprano. She 
made her French debut in 1867 at the Thea-
tre-Italien in Paris as Leonora in Verdi's Il 
trovatore. She was once going to sing together 
with Christine Nilsson in Paris, but it was 
cancelled due to illnes.

19 LASSIWE, Bernjamin. Drei brandenburgische Adlige im Norden. Zum Auften-
halt von Friedrich von Lochen, Gerbhard von Bortfeld und Hasso von Wedel am 
Hof des dänischen Königs Waldemars IV. Offprint from Jahrbuch für branden-
burgische Landesgeschichte, Band 56 (2005). (Berlin), 2005. 8vo. 47–88 pp. Sewn as 
issued. 200:-

20 LINDENBROG, Friedrich (utg.) Diversarum gentium historiæ antiquæ scripto-
res tres. Iornandes Episcop. De regnorum ac temporum successionibus. Eiusdem 
Historia de origine Gothorum. Isidorus Hispalens. De Gothis, Wandalis & Suevis. 
Eiusdem Chronicon regum Visigot-
horum. Pauli Warnefridi F. Diaconi 
De gestis Longobardorum lib VI. 
Frid. Lindenbrogius recensuit, & 
observationibus illustravit. Ham-
burg, Michaelem Heringium, 1611. 
4:o. (12),+ 16, 19-379,+ (41) pp. Tear 
p. 43-44 and small paper repair p. 
356, with minor loss of letters. Con-
temporary vellum, spine with title 
written in ink, red marbled edges. 
Owner’s signature of H. O. Feith, 
dated 1801, and of Olof Palme, who 
bought it at auction in Uppsala in 
1904. 11000:-



VD17 1:084840V. Warmholtz 1337. Fine 
copy of Lindebrogs commented edition of 
Jordanes, Isidor of Seville and Paulus of 
Warnefrid and their texts about the Vi-
sigoths and the Langobards. The lawyer 
and philologist Friedrich Lindenbrog 
(1573-1648) was a pupil to Justus Scaliger 
and known for his edition of the visigo-
thic law, Leges Wisigothorum, and editor 
to several late classical authors. The Lin-
denbrog family gathered a large library 
which was donated to the city of Ham-
burg and forms the base for the Staats- 
und Universitätsbibliothek Hamburg.

21 OLESEN, Jens E. Nordeuropäische 
Studenten in Greifswald 1456–2006. 
Extract from Universität und Gesell-
schaft. Festschrift zur 550-Jahrfeier 
der Universität Greifswald 1456–2006, 
Bd. 2. (Rostock, Hinstorff, 2006.) 8vo. 
251–289 pp. Photoillustrated. Sewn as 
issued. Dedication to Herman and Eva 
Schück. 250:-

22 REINHOLD, Klaës. Reformsällskaperna 
och de allmänna reformmötena i Örebro 
år 1849, 1850, 1853. Ak. avh. Uppsala, 1917. 
8:o. XIII,+ (blank),+ 291,+ (2) s. Häftad. 
Främre omslagets nedre högra hörn vikt 
och ryggen blekt. 220:-

Boken behandlar ett skede i den långa stri-
den för en representationsreform, med fo-
kus på några liberala reformmöten i Örebro 
i mitten av 1800-talet. Den innehåller en 
lista över deltagare i Örebromötena.



23 SCHER, Stephen K. (Ed.) The Currency of Fame: Portrait Medals of the Renais-
sance. New York, Harry N. Abrams, in Association with the Frick Collection, 1994. 
4to. 424 pp. Richly illustrated. Publ. cloth with dustwrapper. 600:-

Fine publication, illustrated with photos by John Bigelow Taylor. 

24 SJÖGREN, Åke (utg.) Congrés International des Américanistes. Comte rendu de 
la dixieme session. Stockholm 1894. Stockholm, Ivar 
Haeggström, 1897. 8:o. XIX,+ (blank),+ 3,+ (blank),+ 
253,+ (3) s. Illustrerad. Häftad, oskuren och oupp-
sprättad. 900:-

Congrès International des Américanistes, The Inter-
national Congress of Americanists, grundades 1875 
och den första kongressen ägde rum i Nancy samma 
år. De har haft kongresser sedan dess, numera var 
tredje år, den senaste 2018 i Salamanca. Den tionde 
kongressen hölls i Stockholm 1894 och ansvariga för 
den var Gustav A. Tamm, Rudolf Virchow och Adolf 
E. Nordenskiold med Carl Bovallius som sekreterare. 
1924 var det åter Sveriges tur av vara värdnation, då 
i Göteborg, och 1994, dvs hundra år efter mötet i Stockholm, hölls kongressen i Upp-
sala. Bland svenska bidragsgivare i denna rapport återfinns E. W. Dahlgren, Gustav 
Nordenskiöld, Hjalmar Stolpe, Carl Vilhelm Hartman m.fl.



25 STOBAEUS, Per. Hans Brask. En senmedel-
tida biskop och hans tankevärld. Ak. avh. Skel-
lefteå, Artos & Norma bokförlag, 2008. 8:o. 
468 s. Illustrerad med några foton i färg. Med 
ett fåtal marginalmarkeringar i blyerts. För-
lagsband. Ur Herman Schücks bibliotek, med 
ett par vykort från författaren till Herman 
Schück rörande boken. 300:-

26 (STORCK, Philip Adam.) Anteckningar under en resa till Paris, 1809 om som-
maren. Översättning ifrån tyskan. Stockholm, 
Olof Grahn, 1811. 8vo. (4),+ 242,+ (1) s. Lätt lager-
fläckig. Häftad och oskuren med tryckt omlsag, 
ryggen med handtextad titel. På titelbladet W. 
Montelius namnteckning och på främre omslaget 
”K-n” med bläck samt på omslaget insida Kihl-
mans bibliotekstämpel daterad 1927. 1800:-

Fint exemplar av Philip Adam Storcks resa till Pa-
ris med huvudvikten lagd vid konst konst och mu-
sik, med en lång redogörelse för Musée Napoléon 
med alla dess plundrade italienska konstskatter. 
Det tyska originalet ”Episoden aus einer Reise nach 
Paris” utkom 1810. Philip Adam Storck (1780-1822) 
var tysk historiker, skolpedagog och författare. Han 
skev ett antal arbeten om Hansastäderna samt översatte engelsk lyrik till tyska.

27 SVORONOS, Jean N. Les Monnaies d’Athènes par 
Jean N. Svoronos. Terminé aprés la mort de l’auteur 
par Behrendt Pick. München, F. Brückmann, 1923-26. 
Large folio. (6),+ XIX pp.+ 114 plates,+ loose slip from 
the publisher. Sewn as issued, with plates and text 
loose in 6 original leaflets, with printed orange wrap-
pers, in slightly worn publ. grey cloth box. (Trésor 
de la numismatique Grecque ancienne.) Inscribed to 
the diplomat Eric von Post from Axel W. Persson. At-
tached is also a receipt from Bruckmann to Axel W. 
Persson, who bought two copies. 15000:-



Clain-Stefanelli 2524*. Rare first edition 
of this important work, printed in only 
500 copies, with a fine Swedish archaeo-
logical provenance! Svoronos had secured 
the collaboration of many of the principal 
numismatists of the day in order to "pu-
blish in full and according to a scientific 
ranking the rich treasure, largely unre-
ported, contained in public and private 
collections around the world, by the ef-
forts of a single generation of collectors." He researched the holdings of some sixty 
public and private collections over a period of several years. After his death, the work 
was brought to publication by Behrend Pick. "This is indubitably the most useful 
reference on Athenian coins ever published as it includes illustrations (from casts) 
of every coin known (usually with their weights in grammes) that was in all known 
public or private collections at the time, from 'owls' through the Imperial period. ... 
There were only 500 copies of the originals printed and they are extremely rare and 
virtually unobtainable. ... Essential!" (Dennis Kroh). A reproduction in 50 copies was 
made by Spink in 2012.


