
1 BOSTRÖM, Hans-Olof. Det underbara skåpet. Philipp 
Hainhofer och Gustav II Adolfs konstskåp. Uppsala, Uppsala 
Universitet, 2001. 8:o. 368 s. Rikt illustrerad. Förlagsband. 
(Skrifter rörande Uppsala universitet. C. Organisation och 
historia 70.) 300:-

Det underbara skåpet tillverkades i Augsburg 1625-31 av Phi-
lipp Hainhofer och det skänktes av Augsburgs rådsherrar till 
Gustav II Adolf 1632. År 1694 donerade Karl XI skåpet till 
Uppsala universitet där det fortfarande finns kvar.

2 CHRISTENSSON, Jakob. Vatten-
varelser. En kulturhistoria. Stock-
holm, Bladh by Bladh, 2021. 8:o. 
349,+ (3) s. Rikt illustrerad. Förlagets 
klotryggsband. (Svenska Humanis-
tiska Förbundets skriftserie 144.)
 280:-

Mycket lärda och trevliga kulturhis-
toriska essäer om 12 olika vatten-
varelser såsom ålen, kräftan, hajen, 
blodigeln, bläckfisken, sköldpaddan 
m.fl. Med ett avslutande lovtal till 
Plinius d.ä. Rikt illustrerad och i fin 
formgivning av Lars Paulsrud.
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3 GRÖNSTEDT, Johan & GRÖNWALL, C. A. Stockholms källare, schweizerier & 
utvärdshus under de senaste femtio åren 1866-1916. Anteckningar ur tryckta och 
otryckta källor samlade och utgifna. Tryckt 1916 i en enda illustrerad upplaga med 
500 numrerade exemplar. Stockholm, Odentryckeriet, 1916. 8:o. 72 s. Illustrerad. 
Klammerhäftad, oskuren, med tryckt omslag. Detta exemplar är nummer 147.
 500:-

Stadsdelsvis, alfabetiskt ordnad förteckning över 
Stockholms näringsställen, med anteckningar om 
ägare, adresser m. m. Författaren m.m. Johan 
Grönstedt (1845-1929) var son till den förmögne 
vin- och sprithandlaren Johan Daniel Grönstedt. 
Med sin ärvda förmögenhet kunde han låta trycka 
sina alster på egen bekostnad, men hade också 
betydelse för samtida kollegor, vilka mot rundliga 
honorar publicerades i den av honom utgivna tid-
skriften Nu.

4 GUSTAV III || ANDERSSON, Gustaf (utg.) 
Kon. Gustaf IIIs bref till riks-drotsen grefve 
Carl Axel Wachtmeister och stats-sekrete-
raren Ulric Gustaf Franc, efter handskrifter 
på Trolle Ljungby utgifne af Gust. Andersson. 
Örebro, N. M. Lindh, 1860. 8:o. III-VI,+ 151,+ 
(2) s. Fint mahognyfärgat marokängband, rikt 
guldornerade rygg med upphöjda bind, pär-
marna med förgylld ram, inre förgylld bordure 
och med marmorerade snitt (F. Beck & son). 
Ur Seth Kempes bibliotek, med hans exlibris.
 1200:-

Setterwall 3311. Mycket fint exemplar men sak-
nar som vanligt smutstitelbladet.

5 GUSTAV III. Konung Gustaf III:s dramatiska skrifter. 1-2. Ny upplaga. Stock-
holm, Expeditionen af Konversations-Lexikon, 1857. 8:o. (5),+ blank),+ 335; (4),+ 
309,+ (2) s. Lagerfläckiga, f.f.a. i början av första delen, andra delen med liten fuk-
trand i innerkant. Fina mahognyfärgade marokängband, rikt guldornerade ryggar 
med upphöjda bind, pärmarna med förgylld ram, inre förgylld bordure och med 



marmorerade snitt (F. Beck & son). Två 
volymer. Ur Seth Kempes bibliotek, 
med hans exlibris. 2000:-

Fint exemplar av Gustav III:s dramatik, 
tryckta av C. M. Thimgren. Pjäserna 
trycktes första gången i ”Konung Gustaf 
III:s skrifter i politiska och vittra äm-
nen” 1806-12. Innehåller Gustav Vasa, 
Gustaf Adolph och Ebba Brahe, Siri 
Brahe, Gustaf Adolphs äremod, Bedrag-
ne Bachan, Frigga, Helmfelt, Svartsjuke 
Neapolitanaren, Alexis Michaelowitsch 
och Natalia Narischkin, Den ena för 
den andre, Födelsedagen.

6 HAMILTON, Henning. Afhandling om krigsmaktens och krigskonstens till-
stånd i Sverige, under konung Gustaf II Adolfs regering. Stockholm, P. A. Nor-
stedt & söner, 1846. 8:o. (8),+ 392 s. Samtida mörkgrönt halvmarokängband med 
rikt guldornerad rygg och marmorerat pärm-
papper. Dedikation till kaptenen E. af Klint.
 950:-

Separat ur 17 delen av Witterhets Historie och 
Antiquitets Academiens Handlingar. Henning 
Hamilton (1814-86) var vid denna boks förfat-
tande fortfarande löjtnant vid topografiska 
corpsen. Han gör sedan en fin politisk karriär 
som konservativ och blir en av de ledande 
motståndarna till representationsreformen 
1865. Idag är han dock förmodligen mest ihåg-
kommen för skandalen ”Hamiltonaffären” 
som briserade 1881. Det visade sig att han 
förskingrat närmare 800.000 kronor, ett gi-
gantiskt belopp, genom urkundförfalskningar 
och försnillande av allmänna medel bl.a. från 
Uppsala universitet. Han åtalades dock inte då hans brorson gick in och täckte upp 
många av målen. Hamilton avsade sig dock alla sina förtroendeuppdrag liksom 
ledamotskap i akademier och vittra samfund samt återlämnade sina ordensdekora-
tioner. Han lämnade därefter Sverige och bosatte sig i södra Frankrike. Mottagaren 
av boken är troligen Erik af Klint (1781-1847) kapten i armén.



7 HILDEBRAND, Hans. Sedelsamlingen i 
Riksbankens myntkabinett. Med en his-
torisk öfversikt af Oscar Montelius. Stock-
holm, P. A. Norstedt & söner, 1915. 8:o. (2),+ 
193,+ (blank),+ 80 s. Illustrerad. Något nött 
ljusbrunt hfrbd, guldornerad rygg med röd 
titeletikett, marmorerade guldornerade pär-
mar, övre guldsnitt och med omslaget med-
bundet (G. Hedberg). Ur Gustaf Bernströms 
bibliotek, med hans förgyllda pärmstämpel 
på frampärmen. Med bokhandelsetikett 
från Thulin och Ohlson. 2000:-

8 HILDEBRAND, Hans. Sedelsamlingen i 
Riksbankens myntkabinett. Med en historisk 
öfversikt af Oscar Montelius. Stockholm, P. A. 
Norstedt & söner, 1915. 8:o. (2),+ 193,+ (blank),+ 
80 s. Illustrerad. Häftad. Fint skick. 350:-

De sista 80 sidorna med Montelius uppsats är 
tryckt på något tjockare papper.

9 HOLMBERG, Berta. Beskrivning över Isidor Adolf Bonniers samling Carl 
XI:s mynt. Med ledning av ägarens preliminära manuskript utarbetad av Berta 
Holmberg. I texten flera hundra originaltecknade 
illustrationer. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 
1931. 8:o. Porträtt,+ (8),+ 322,+ (4) s. Illustrerad. Fint 
mörkbrunt hfrbd, guldornerad rygg med upphöjda 
bind, marmorerade pärmpapper och med omslaget 
medbundet, det främre något solkigt. 3000:-

Fint exemplar av detta sällsynta standardverk, tryckt 
i endast 300 exemplar. Illustrationerna är utförda 
av Otto Bärlund. Bokförläggaren Isidor Adolf Bon-
nier (1848-1925) inledde sitt myntsamlande med att 
samla medeltidsmynt men vad som framförallt kom 
att intressera honom var myntningen från Karl XI:s 
tid och han ”... lade ned mycket arbete och tålamod 
på att få så många varianter som möjligt från denna 
tidsperiod” (Högberg, s. 51).



10 Högmålsfrågan om mynt. (BILANG, Johan Jacob von.) Högmåls-fråga til de 
vise och ädelsinnade i landet, angående en ny mynt-författning och et nytt 
riks-mynt, til befrielse ifrån den riksfördärfveliga agiohandeln. Stockholm, C. 
G. Cronland, 1791. 8:o. 60 s. Något lagerfläckig och lite solkigt titelblad. Tagen ur 
band och insatt i senare pappomslag med prydligt handskriven titel på främre 
omslaget. Med Joh. Ax. Almquists röda biblioteksstämpel. Tillsammans med: 
(THORILD, Thomas.) Svar på högmåls-frågan, angående en ny mynt-författ-
ning. Stockholm, Anders Zetterberg, 
1792. 8:o. 13,+(3 blanka) s. Häftad, 
oskuren och ouppsprättad. Senare 
pappomslag med prydligt handskri-
ven titel på främre omslaget. Med Joh. 
Ax. Almquists svarta biblioteksstäm-
pel. Tillsammans med: 
BILANG, Johan Jacob von. Full-
komlig vederläggning på svaret til 
högmåls-frågan, angående en ny 
mynt-författning. Stockholm, tryckt 
hos controleuren C. G. Cronlund, 
1792. 8:o. 24 s. Lätt lagerfläckig. Senare 
pappomslag med prydligt handskri-
ven titel på främre omslaget. Med Joh. 
Ax. Almquists röda biblioteksstämpel. 
Tillsammans med:  
(JÄRTA, HANS) Swar på en okänd 
författares högmåls-fråga, angående 
en ny mynt författning och ett nytt 
riksmynt. Stockholm, Anders Zetterberg, 1792. 8:o. 15 s. Sammanhäftad med: 
(SILFVERSTOLPE, Fredric.) Anmärkningar wid en af trycket utkommen skrift, 
kallad: Högmåls-fråga till de wise och ädelsinnade i landet, angående en ny mynt-
författning och et nytt riks-mynt, till befrielse ifrån den riks-förderfweliga agio-
handelen. Stockholm, Anders Zetterberg, 1792. 8:o. 32 s. Senare pappomslag med 
prydligt handskriven titel på främre omslaget. Med Joh. Ax. Almquists röda bib-
lioteksstämpel. Tillsammans med: 
Oförgriplige tankar uti frågan om mynt- och credit-sedeln. Stockholm, Joh. C. 
Holmberg, 1792. 8:o. 15 s. Med träsnittsvinjett. Senare pappomslag med prydligt 
handskriven titel på främre omslaget. Med Joh. Ax. Almquists röda biblioteks-
stämpel. Sex arbeten i fem häften, samlade i en modern box av stänkmarmorerat 
papper och med brun titeletikett på ryggen. Ur Kurt Winbergs bibliotek, med bi-
lagd anteckningslapp av denne om skrifterna. 7500:-



Fin svit av stridsskrifterna som föranleddes av militären och konstnären Johan Ja-
cob von Bilangs högmålsfråga om en ny myntförfattning.

Johan Jacob von Bilang (1740-1803) från Österbotten gjorde tjänt i Österbottens re-
gemente innan han 1757 tog fransk tjänt i regementet Royal Deuxponts. Han fick 
resestipendier och var åren 1767-1769 i England där han kom i kontakt med minia-
tyrmåleriet. Hemkommen avslutade han 1773 sin militära bana och blev konstnär, 
aktiv både som minityrmålare, etsare och elfenbensnidare. Han blev 1796 ledamot 
av konstakademien. Med sin skrift om om en ny myntförfattning ”Högmåls-fråga til 
de vise” startar han en aktiv skriftstställarverksamhet huvudsakligen av ekonomisk 
karaktär som pågår i princip fram till år 1800, då han påbörjade en ny flod av skrif-
ter med ungefär samma titlar som här 1791-92. Om den riksfördärverliga agiohan-
deln, dvs handel på spekulation och med risker, skrev han till även 1792 ett satiriskt 
försvar. I sviten saknas även ett specifikt svar från Bilang till Thorild 1792 med oväl-
diga reflektioner.

11 KEY, Ellen. Nöjeskultur. Malmö, AB Framtidens 
bokförlag, 1914. 8:o. 34 s. Häftad. Omslaget löst. 
(D. Y. G. Laboremus skriftserie VIII.) Med Ax. 
Axelmans namnteckning och uppgifter om datum 
och plats för inköpet. 350:-

Författaren och debattören Ellen Key (1849–1926) 
slår här ett slag för kulturupplevelser och en aktiv 
fritid åt folket. Även biografer och filmer är god-
kända, om än med flera reservationer.



12 [Kreuger & Toll.] Armerad betong. 
Stockholm, Kreuger & Toll, 1909. 4:o. 
15,+ (1) s.+ 16 planscher, varav 14 med 
inklistrade fotografier och två med 
inklistrade kopior av brev. Tryckt på 
mycket tjockt papper. Häftad med rå-
kanter, i något trasigt pappomslag med 
snörband samt med påklistrad teckning 
av Kreuger och Tolls rutschkana på 
Stockholmsutställningen 1909. 2500:-

Fin reklambroschyr, tryckt på Hasse W. 
Tullbergs boktryckeri, och sannolikt ut-
förd till Stockholmsutställningen 1909, 
rutschkanan finns även med som foto-
grafi. Texten innehåller en kort historik 
över användandet av armerad betong 
och en förteckning på vilka arbeten firman utfört mellan juli 1908 till juli 1909. ”In-
tet av Kreuger & Toll utfördt arbete har någonsin blifvit försenadt en dag efter kon-
traktstidens utgång”.

Fotografierna är från uppförandet av Myrstedt & Sterns ståtliga byggnad på Kungs-
gatan samt vad som skulle komma att bli varuhuset Grand Bazar på Drottningga-
tan 92 i Stockholm.



13 LARSEN, Anders. Om sjøsamene. Oversat fra samisk 
av J. Qvigstad. Tromsö, Tromsö museum, 1950. 8:o. 
64,+ (1) s. Häftad. Stämpel från Gotlands fornsal på 
bakre omslaget. (Tromsø museums årshefter, Huma-
nistisk avdelning nr. 13. Vol. 70 (1947) nr. 2.) 500:-

Anders Larsen (1870–1949) var folkskollärare och publi-
cist. Han var född i en kustsamisk familj i Nordnorge 
och skrev denna text, där sakuppgifter och minnen 
blandas, på uppmaning av J. Qvigstad.

14 LASSY, Ivar. The Muharram Mysteries among the Azerbeijan Turks of Cauca-
sia. Diss. Helsingfors, 1916. 8vo. (2),+ IV,+ 284,+ (1) pp. Small stain in lower margin 
on first two leaves. Sewn as issued, uncut. Minor stain on front wrapper and a 
small tear. Old library stamp of ”Svenska Reallyceets i Helsingfors bibliotek” on 
the title page. 1600:-

Ganska sällsynt avhandling om turkarnas kultur 
och religion i Azerbajdzjan.

Ivar Lassy (1889-1938) hade ett minst sagt spän-
nande liv. Han föddes i Baku, där fadern jobbade 
på Nobels oljebolag, men skickades till Helsingfors 
för skolgång i en svenskspråkig skola och efter 
skolan började han med orientaliska studier på 
Helsingfors universitet. Det resulterade i denna 
avhandling 1916 och året därpå, efter en resa i Per-
sien 1916-17, de två populärvetenskapliga böckerna 
”Persiska mysterier” och ”Bakom gallret och slöja, 
Persiskor jag känt”. Under finska inbördeskriget 
stod han på de rödas sida. Efter kriget och en tid i 
fängelse kunde han inte gå tillbaka till universitetet 
utan startade istället Arbetartidningarnas nyhetsbyrå som verkade för att förmedla 
kommunistiska nyheter. Han blev alltmer radikal och tillhörde under 20-talet en 
falang inom Finlands socialistiska parti som förespråkade väpnad revolution. Han 
var konsekvent mer radikal än de partier han var medlem i och blev även successivt 
utesluten ur dem. 1923 tog han sig till Sovjetunionen och jobbade inom Karelska au-
tonoma socialistiska folkrepubliken samt senare som chef för partiskolan i Petroza-
vosk. Under tiden i Sovjet skrev han boken ”Marxismin perusteet” som 1931 publice-
rades både i Sovjet och i USA. Denna föll dock inte makthavarna i smaken och 1938 
dömdes han för spioneri och arkebuserades.

Avhandlingen skrevs under Edward Westermark handledarskap och fick fint mot-
tagande.



15 LINDSAY, John. Notices of Remarkable Medieval Coins, mostly unupublished, 
with engravings. Cork, printed by John Crowe, Cork Street, 1849. 4to. 10 pp.+ 3 
lithogr. plates. Sewn as issued with gray wrapper, slightly bended in middle. Long 
dedication from Lindsay to Bror Emil Hildebrand ”... Esqr. Keeper of the Royal 
Cabinet of Antiquities etc Stockholm with the compliments and best respects...”, 
dated Cork June 29, 1849. 4800:-

Not in Clain-Stefanelli. Very fine provenance. The Keeper of the Royal Cabinet of 
Antiquities in Stockholm Bror Emil Hildebrand published several dissertations on 
Anglo-Saxon coins found in Sweden, resulting in the large ”Anglosachsiska mynt 
i svenska kongl. myntkabinettet, funna i Sveriges jord” 1846. The plates are litho-
graphed by Wheeler.

16 MOSELIUS, Carl David. Det stora omslaget i 
1700-talets konst. Från rokoko till Louis XVI. 
Särtryck ur Svensk nyttokonst 1925. (Stock-
holm, Konsthantverkarnas gille, 1925.) 8:o. 5-28 
s. Tryckt med rödtonad färg. Illustrerad. Häf-
tad med omslag. Dedikation till Carl Robert 
Lamm och med dennes exlibris. 400:-

Lamms exlibris är utfört av Carl Larsson. Fin 
proveniens konstvetare emellan.



17 Palbitzki. NISSER, Wilhelm. Mathias Palbitzki som 
connoisseur och tecknare. Uppsala, Lundequistska 
bokhandeln, 1934. 8:o 154,+ (3) s.+ plancher,+ utvikbar 
karta. Häftad och oskuren. (Uppsala Universitets års-
skrift 1934. Filosofi, språkvetenskap och historiska ve-
tenskaper. 5.) Ur Mats Bergmans bibliotek, med hans 
namnteckning. 700:-

Diplomaten, konstnären och konstkännaren Mathias 
Palbitzki (1623-77) reste i Italien och Egypten och teck-
nade mycket, men även till Warsawa för att försöka få 
till ett närmande mellan Polen och Sverige.

18 RHUMEL, Johann Pharamund. Medicina Spagyrica oder Spagyrische Artzney-
kunst. In welcher I. Compendium Hermeticum, darinnen die Kranckheiten in 
gemein in ihrem Ursprung zu erkennen, 
und wie sie zu curieren. II. Antidotarium 
Chymicum, darinnen allerhand chymische 
Medicamenta. III. Iatrium Chymicum, 
darinnen unterschiedliche Kranckheiten 
auff Spagyrische Weiß zu curieren gelehret 
wird. Erstlich von Johanne Pharamundo 
Rhumelio, Stückweiß an Tag geben, jetzo 
aber mit Hinzuthuung Pharmacopae & 
Chymica und Herbarii hermetici zusam-
men gelesen, und in gewisse Ordnung ge-
bracht. Editio secunda. Frankfurt, In Ver-
legung Christian Hermsdorffs, 1662. 12mo. 
Engraved title,+ (58),+ 769,+ (23) pp. Leaf 
c3 misbound after c4. Contemporary vel-
lum with blue sprinkled edges. From the library of the Provincial masonic lodge of 
Gothenburg, with its bookplate and handwritten number label on spine. 15000:-

VD17 12:181639L (one copy). Ferguson II, p. 267. Wellcome IV, p. 589. The second edi-
tion of Johann Pharamund Rhumel’s alchemical medical treaty ”Medicina Spagy-
rica”, first published in 1648. The engraved frontispiece is the same as in the first edi-
tion, and it is engraved by Sebastian Furck, with his monogram at the foot. It shows 
Hermes Trismegistus and Arnaldus de Villa Nova. The work is a collection of three 
earlier published works by Rhumel and it contains chapters on several more or less 
medical areas and different kind of diseases; Antimagia ”Ein sonderbare Artzney 
wieder die Astralische, Imaginirte und Zauberische Kranckheiten”, Thermarum et 
Acidularum ”Das ist Wild-Bads Beschreibung, oder kurzes Hand-Büchlein, von den 
allerheilsambsten und vornembsten warmen Bädern und Saur-Brunnen”, Medicina 



militaris ”Kriegs-Artzney, mit welchen ein 
Feld oder Hand Apothecken auszgerüstet, und 
ein jeder Soldat auf den Nothfall (ihme selb-
sten zu Nutz) versehen seyn solle”, Obstetrix, 
Herbarium Hermeticum, etc. Johann Pha-
ramond Rhumel or Rhumelius (1597–1661) was 
a German alchemist and physician but not 
much is known about his life. Ferguson writes: 
”Pharamund Rhumelius was a younger son 
of Johann Conrad Rhumerius, who lived bet-
ween 1574 and 1630, settled at Neumark, but 
having to leave on account of being a Roman 
Catholic, retired to Nürnberg, where he died. 
Hardly anything is said about his life. He 
wrote the above works, and under the pseu-
donym of Salomon Raphael published one or 
two things”.

19 [Riksdagshuset.] Nordisk arkitekttävling 
om riksdagshus i Stockholm. Tävlings-
bladet 9/72, bilaga till Arkitekttidningen. 
(Medlemstidning för Svenska arkitekters 
riksförbund.) (Stockholm, 1972). 8:o. 48 s. 
Illustrerad med foton och ritningar. Med 
någon enstaka marginalanteckning i kul-
spets. Klammerhäftad. 750:-

Sveriges riksdag inbjöd 1971 till en nordisk 
arkitekttävling om riksdagshuset på Helge-
andsholmen i Stockholm. I häftet finns för-
slagen som gått vidare till andra omgången 
av tävlingen. Vissa arkitekter föreslog ett 
helt nytt hus i modernistisk stil, medan andra arbetade med bevarande av det be-
fintliga riksdagshuset från 1800-talets slut. Den sistnämnda linjen segrade som be-
kant till sist.



20 RUIZ, Enrique Martínez, PI CORRALES, Magdalena de Pazzis & CHAVES, Juan 
Torrejón (Eds.) Los ejercitos y las armadas de España y Suecia en una época de 
cambios (1750-1870) Puertollano, Fundacion 
Berndt Wistedt, 2001. 8vo. 598 pp. Sewn as is-
sued. (Encuentros históricos España-Suecia.)
 300:-

Swedish-Spanish naval history conference. Con-
tains: Gunnar Åselius ”Los conceptos de la gu-
erra, 1750-1870”, Margarita Gil Munõz ”Suecia 
y le Real Sociedad Bascongada de Amigos des 
País en el desarollo tecnológica de la milicia”, 
Kent Zetterberg ”La organización des Ejército y 
la Armada en Suecia (1890-1905)”, Klaus Richard 
Böhme ”Formación militar y reclutamiento en 
suecis (1750-1870), Lars Erikson Wolke ”Las fuentes de la historia militar sueca (1750-
1870) a.o.

21 RUTGERS, Jan. Variarum lectionum libri sex. Ad Gustavum II. Svecorum &c. 
regem. Leiden, Ex officinâ Elzeviriana, 1618. 4to. (26),+ 80,+ (2),+ 81-192,+ (2),+ 193-
443,+ (3),+ 445-539,+ (3),+ 541-636,+ (2) pp. Minor spotting, red ink underlining on 
p. 257 and 423, a small tear on p. 383 with slight loss of text. Contemporary vellum, 
spine with handwritten title in ink. Owner’s signature on front fly leaf. 12000:-

USTC 1028189. Willems 148. Berghman 1288. 
Ter Meulen 283. Large paper copy with part 
titles preserved. First edition, printed by Isaac 
Elzevir, of the Dutch philologist, lawyer and 
diplomat Jan Rutgers’ (1589-1625) main philo-
logical work, with a printed dedication to Gus-
tavus Adolphus of Sweden (Gustav II Adolf). 
Rutgers studied in his youth under Gerhard Jo-
hann Vossius and was in 1605 sent to Leiden to 
study philology under J. J. Scaliger and Daniel 
Heinsius and in 1611 to France, where he also 
managed to take a law degree. He returned to 
Holland in 1613 to enter the legal profession but 
came into contact with the Swedish ambassador 
to the States General Jacob van Dijck. van Dijck 
was entrusted with the task of finding staff for the growing Swedish administration 
and he suggested that Rutgers should follow him to Sweden. In Sweden Rutgers was 



appointed court councillor by Gustavus 
Adolphus in 1614 and most of his time 
was going to be spent as a diplomat, 
and he played a central role in Swedish 
foreign politics in this crucial period. He 
was used as Swedish representative in 
the Dutch Republic on several occaisons 
and as an emissary to the North Ger-
man princes. His most dramatic mission 
was that to Prague in 1620, from where 
he reported in a series of letters on the 
Bohemian adventure of Elector Palatine 
Frederick V. His correspondance with 
the Swedish chancellor Axel Oxenstierna 
has recently been published.

”Variarum lectionum libri sex” contains his lectures and comments on several clas-
sical authors both Greek and Latin. It also includes a poem by Hugo Grotius to Rut-
gers. His work on Horace ”Lectiones Venusinae” was not published until 1699 and 
his ”Glossarium graecum ad Oppianum” in 1719. His poems were published by Nico-
las Heinsius in 1653 together with an autobiograhy written in 1625. 

22 SCHNEIDER, Johann Gottlob. Kritisches Griechisch-Deutsches Handwör-
terbuch beym Lesen der griechischen profanen Scribenten zu gebrauchen. Aus-
gearbeitet von Johann Gottlob Schneider, Professor zu Frankfurt an der Oder. 
1-2. Züllichau und Leipzig, Friedrich Frommann, 1797-98. 8vo. VIII,+ 847,+ (1); 
XXIV,+ 894,+ (2),+ 899-1030,+ (2),+ 1033-1158 pp. Browning on titles, small hole 
with loss of letter on pp. 315-316 in part one and 733-734 in part two. Fine near con-
temporary full calf, richly gilt spines with 
red and green labels and with several dif-
ferent stamps typical of the book bindery 
Berggren in Lund. Two volumes. Owner’s 
signature of C. W. Pettersson, ”Gb d. 17 Ju-
nii 1820” and of Karl Lagerlöf, ”Lund 1913”.
 5000:-

Fina svenska band. Bundna senast 1820 men 
sannolikt något tidigare. Stämpelurvalet kan 
påminna om sortimentet hos flera samtida 
bokbinderi, Bergrenska, Richter etc, men 
med tanke på den samtida Göteborgsprove-
niensen kanske ändå Aron Ulrik Hagman i 
Göteborg är den mest sannolika gissningen. 



23 SCHWABACHER, Willy. Grekiska mynt ur konung 
Gustaf VI Adolfs samling. Förord av Nils Ludvig Ras-
musson. Malmö, Allhems förlag, 1962. 4:o. 32,+ 50,+ (6) 
s.+ 50 planscher och en dubbelsidig karta över fynd-
orter. Rikt illustrerad. Trevligt senare grönt hkbd med 
guldornerad rygg och med främre omslaget medbun-
det. 600:-

Ovanlig inbunden. Beskrivning av 50 grekiska mynt 
med fotografier och litteraturhänvisningar för vidare 
läsning. Willy Schwabacher (1897-1972) var verksam vid 
Kungliga myntkabinettet i Stockholm

24 SCOTT-Giles, C. W. Motley Heraldry by The Fool of Arms edited by C. W. Scott-
Giles. London, Tabart, (c. 1960). 8vo. 44,+ (1) pp. Printed in red and black. Illustra-
ted. Publ. cloth. Book plate of Lars Stolt. 300:-

Heraldic nonsense poetry by Scott-Giles, earlier published in the ”The Coat-of-Arms, 
The Heraldry Today quarterly.

25 STAVENOW, Åke & SCHÜCK, Adolf 
(red.) Katalog över Gustav II Adolfs 
utställningen i Nordiska Museets hall. 
1632-1932. Stockholm, Almqvist & Wik-
sell, 1932. 8:o. 252 s.+ planscher. Mörkblått 
halvmarokängband, guldornerad rygg 
med vasaskärvar i fälten och upphöjda 
bind, marmorerade pärmpapper med gul-
dramar, övre guldsnitt och med omslaget 
medbundet (G. Hedberg). 2000:-

Mycket fint exemplar av den omfattande 
utställningskatalogen som gjordes till 
300-årsminnet av Gustav II Adolfs död. 
En mindre supplementvolym utkom även 
samma år.



26 STIERNEMAN, Olof von. Principes de l’art de la guerre rélativement a la milice 
des anciens Grecs et Romains. Par Le Sieur de Stierneman. Tome premier. Strass-
burg, Jonas Lorenz, 1765. 8:o. Grav. front.,+ 
(16),+ X,+ (4),+ 322,+ (5) s.+ 12 grav. planscher, 
delvis utvikbara och dubbelsidiga. Med ensta-
ka småfläckar, en större s. 115-116, litet hål med 
bokstavsförlust s. 73-74. Samtida något nött 
skinnband, guldornerad rygg med beige och 
grön ryggetikett, röda snitt, liten skada på övre 
bakre fals. Ur P. O. Liljevalchs bibliotek, med 
hans namnteckning daterad 1842. 1600:-

Allt som utkom av detta arbete om det antika 
Greklands och Roms militärväsen. Olof von 
Stierneman (1725-1808) var svensk militär och 
tjänstgjorde i nio år vid Royal Suedois i Frank-
rike, och därefter vid kronprinsens regemente. 
Han skrev vid sidan av historiska och militärhistoriska skrifter även politiska pam-
fletter, vilka ofta förbjöds och utkom i små upplagor.

27 TYERMAN, Christopher. God’s War. A New History of the Crusades. London, 
Penguin Group, 2006. 8vo. XVI,+ 1024 pp.+ colour plates. A few underlinings and 
marginal notes in pencil. Publ. cloth with dustwrapper. Owner’s signature of Ken-
neth von Kartaschew. 350:-

Allt man behöver veta om korstågen.


