
1 ALTHIN, Torsten. Utställningen 
”Gustav V som människa och kon-
ung”. I: Svenska Röda korset. Tidskrift 
för frivillig sjukvård och socialhy-
giensk verksamhet. Årg. 30, n:o 7. 
(Stockholm, 1938). 8:o. 279-294 s. Illus-
trerad. Senare randigt pappband. Med 
dedikation till Åke Setterwall från 
Althin med ”Tack för glada och kung-
liga(?) dagar”. 300:-

Utställningen ”Gustav V som människa 
och konung” ägde rum på Liljevalchs 
konsthall. Gustav V var själv där och 
invigde den 21 maj 1938. Torsten Althin 
var utställningskommitténs ordförande 
och Åke Setterwall blev några år senare 
överintendent och chef över Husgeråds-
kammaren samt är författare till ett 
antal böcker om kungliga slottet.
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2 BERGMAN, Johan. Den siste kämpen. 
Några ord om orsakerna till Karl XII:s drag-
ningskraft på folkfantasien. Tal hållet vid 
Svensk-Norska folkfesten å Klevemarken vid 
avtäckningen av minnesmärket över Karl 
XII:s vistelse därstädes under hans norska 
fälttåg. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 
1918. 8:o. 19 s. Senare marmorerad pappband 
med svart titeletikett och med omslaget 
medbundet. Exlibris ”H”. 300:-

3 COXE, William. Travels into Poland, Russia, Sweden, and Denmark. Intersper-
sed with historical relations and political inquiries. Illustrated with charts and en-
gravings. 1-2. London, J. Nichols for T. Cadell, 1784. 4to. xvi,+ 590 pp.+ 2 fold. engr. 
maps,+ 8 engr. plates, of which 2 folding,+ printed table (16*). One full page engra-
ving in pagination; vi,+ 631,+ (1) pp.+ 3 engr. fold. maps,+ 10 engr. plates, of which 
4 folding. Two engravings in text. Some foxing. Modern dark brown half morocco, 
gilt spines with raised bands, red edges. Two volumes. 15000:-



Bring 232. Schiötz 239 note. First edition 
of Coxe’s travels in the North of Europe. 
William Coxe (1748-1828) was an English 
historian who travelled through Poland, 
Russia, Sweden and Denmark in 1778-79. 
With folding maps of Poland, Russia, 
Sweden, Denmark, folding town plans of 
Moscow, St. Petersburg, Stockholm and 
Copenhagen, folding plans of the Kiel 
channel, the Ladoga channel and Troll-
hättan, portraits of Catharine II, Gus-
tavus III and Stanislaus, and pictures of 
Polish, Russian and Swedish gentlemen 
and peasants. The part on Sweden in-
cludes a lenghty chapter on Charles Lin-
naeus and Swedish science. A third vo-
lume, Travels into Poland, was added as 
a supplement to the second edition 1785. 

4 CRONSTEDT, Gabriel. Amiral C. O. 
Cronstedt och Sveaborgs fall. Helsingfors, 
Wentzel Hagelstams förlag, 1898. 8:o. 69 s. 
Brunt hkbd med guldornerad rygg. 400:-

Första upplagan av detta försök till äreräddning 
av Carl Olof Cronstedt. En ny utökad med ett 
tillägg av författaren med anledning av en arti-
kel av Sam Clason 1908 utkom i Stockholm 1914. 

5 FRYXELL, Anders Om aristokrat-fördömandet i svenska historien jemnte 
granskning af tvenne blad i prof. Geijers Trenne förläsningar af And. Fryxell. (1)-4. 
Uppsala, Wahlström & c./ Simon Magnus’ förlag/ A. Bonnier, 1845-50. 8:o. (2),+ 60; 
(2),+ 73; (4),+ 164; (2),+ 141,+ (1) s. Blyertsanteckningar i marginalen i första delen. 
Sammanbunden med: 
GEIJER, Erik Gustaf. Svar till professor Fryxell af E. G. Geijer. Stockholm, L. J. 
Hierta, 1846. 8:o. 104 s. Blyertsanteckningar. Sammanbunden med: 
(MELLIN, Gustaf Henrik.) Några ord om doctor A. Fryxells stridsskrift mot 
prof. Geijer af G. H. M-n. Stockholm, Issac Marcus, 1846. 8:o. 23,+ (1) s. Samman-
bunden med: 
(ADLERSPARRE, Carl August). Anders Fryxell såsom politisk och historisk 
skriftställare. Med anledning af ingressen uti hans senaste arbete: “Om aristo-



kratfördömandet i Svenska Historien, jemte granskning af tvenne blad i Professor 
Geijers trenne föreläsningar”. Stockholm, Hörbergska Boktryckeriet, 1846. 8:o. 39 
s. Sammanbunden med: 
(LÅSTBOM, Anders Gustaf.) Medaljens frånsida eller den andlige mannens 
werldslig nit, uppenbaradt i hosföljande rättegångshandlingar, rörande å Sunne 
pastorsboställe i Wermland gjord otillbörlig afwerkan af skogen, samt boställsin-
nehavarens prosten, professorn, ledamoten af k. Nordstjerne-orden m.m. herr 
doct. Anders Fryxells åtgörande 
derwid. Ett bidrag till de presterliga 
privilegiernas historia. Hudiksvall, 
P. A. Huldbergs boktryckeri, 1848. 
8:o. 48 s. Nära samtida svart hkbd 
lätt guldornerad rygg med titel i 
guld och med marmorerade snitt. 
Med Carl von Rosens namnteck-
ning daterad 1896. 1800:-

Den bekanta polemiken mellan Erik 
Gustaf Geijer och Anders Fryxell 
om aristokratifördömandet startade 
efter Geijers liberala avhopp och de 
tre föreläsningar han höll i Uppsala 
1844. Dessa publicerades 1845 med 
titeln ”Om vår tids inre samhällsför-
hållanden i synnerhet med afseende 
på fäderneslandet. Tre föreläsningar 
ur den hösten 1844 i Upsala föredrag-
na historiska kurs”. 

Fryxell reagerade framförallt på Geijes uttalande om Kristina, om att hon tog Sveri-
ges spira från adeln och gav den till en starkare hand. Fryxell föredrog att gentemot 
kungamaktens politik framhäva adels förtjänster om frihet och framsteg. Geijers och 
de flesta andras svar kom efter Fryxells första häfte. Hans andra häfte är ett svar på 
Geijer medan det tredje häftet dels är svar på Pehr Erik Bergfalks recensioner i Frey 
av de båda kombattanternas tidigare häften och dels innehåller uppsatsen ”Om det 
historiska aristokrat-fördömandet hos häfdatecknaren Lagerbring”. Fryxells fjärde 
häfte avslutas med ett index över alla inläggen. Adeln uppskattade Fryxells hållning 
och Ridderskapet och adeln gav vid 1847 års riksdag som bevis på sin erkänsla Fryx-
ell sin stora guldmedalj. Den yngre generationen forskare ställde sig dock huvudsak-
ligen på Geijers sida. I bakgunden av striden fanns både personligt agg från Fryxells 
sida och konservativ tradition mot det nya liberala. Den sista skriften har dock inget 
med denna polemik att göra utan handlar om Fryxells insatser som skogsägare.



6 GROTIUS, Hugo. De jure belli ac pacis libri 
tres, in quibus jus naturae & gentium, item 
juris publici praecipua explicantur. Editio 
nova cum annotatis auctoris, ex postremo 
ejus ante obitum cura multo nunc auctior. 
Accesserunt & annotata in epistolam Pauli 
ad Philemonem. Amsterdam, Joh. & Corne-
lium Blaeu, 1642. 8vo. (24),+ 144, 127-601,+ 
(40) pp. Title printed in red and black. A few 
minor spotting and a repeating slight stain in 
margin. Contemporary vellum, stain on front 
board. 11000:-

Ter Meulen 571. This is a new edition, based on 
the printings of 1631 and 1632 but revised by the 
author, i.e. the final edition produced under the 
author's lifetime, with his final notes and cor-
rections. ”Grotius a ajouté dans l’édition de 
1642 entre autres, à la fin de chaque chapitre, 
un grand nombre de notes importantes, les deux 
citations des vies de Louis IX, roi de France, et 
les annotations à l’épitre de S. paul à Philemon.” 
(Ter Meulen p. 231). ”De jure belli ac pacis” is the 
main work of the founder of international law 
Hugo Grotius (1583-1645) and it was ”the first 
attempt to lay down a principle of right, and a 
basis for society and government, outside church 
and scripture" (PMM 125).

7 GULLBRANDSSON, Robin (red.) Gre-
vars och bönders tempel. en bok om 
Brahekyrkan på Visingsö. Jönköping, 
Jönköpings läns museum, 2013. 4:o. 452 
s. Rikt illustrerad. Förlagsband med 
skyddsomslag. 400:-

Fint arbete om den medeltida Brahekyr-
kan på Visningsö som på 1600-talet av 
framförallt Per Brahe d.y. byggdes om till 
en praktfull barockkyrka och minnesmär-
ke över ätten Brahe.



8 Hagdahl. WACHTMEISTER, Ebba. En man före sin 
tid. Doktor Charles Emil Hagdahl. A man ahead of his 
time. Doctor Charles Emil Hagdahl. Stockholm, Ban-
king & Enterprise, 2009. 8:o. 88 s. Illustrerad. Häftad 
med skyddsomslag. (Banking and Enterprise No 4.)
 150:-

English version from page 53.

9 Heckscher. FINDLAY, Ronald et al (Eds.) 
Eli Heckscher, International Trade, and 
Economis History. Cambridge MS, The 
MIT Press, 2006. 8vo. xi,+ (blank),+ 559 
pp. Pencil underlining in one of the es-
says. Publ. cloth spine with dustwrapper.
 300:-

Edited by Ronald Findlay, Rolf G. H. Hen-
risson, Håkan Lindgren and Mats Lun-
dahl. Essays on Hescsher and mercanti-
lism, the Heckscher-Ohlin trade theory, 
Heckscher and Swedish Economic History 
etc.

10 LUNDQVIST, K. G. Hertig Karl af 
Södermanland. En studie vid 300-års-
minnet af slaget vid Stångebro 25 
september 1898. Norrköpoing, Öster-
götlands dagblads boktryckeri, 1898. 
8:o. 23 s. Klammerhäftad med orange 
tryckt omslag. 250:-

Setterwall 668. Med litteraturlista på 
bakre omslagets insida. Karl Gustaf 
Lundqvist (1861-1942) skrev ett antal 
historiska verk om 1600-talet och om 
Norrköping.



11 LÖFSTRÖM, Karl. Sällskapet De Fattigas Vänner 1826 3/5 1926. Minnesskrift 
till 100-årsdagen på uppdrag av sällskapets styrelse sammanställd av Karl Löf-
ström. Stockholm, K. L. Beckmans boktryckeri, 1926. 8:o. 157 s.+ 6 planscher. Blått 
originalklotband, guldornerade pärmar och helt guldsnitt. Något blekt rygg. Ur 
Torsten Nothins bibliotek, med hans exlibris. 600:-

Sällskapet de Fattigas vänner spårar sin historia 
tillbaka till 1826, då de två stockholmsborgarna, 
källarmästare Engelbrekt Lindström och viktualie-
handlanden Johan Algéen, inspirererade av saluten 
från slottbacken i samband med kronprins Karls 
födelse, beslöt att ”görs något för hufvudstaden gott”. 
”De fattigas vänner” var ett av många filantropiska 
sällskap som bildades vid samma tid. Inledningsvis 
var sällskapet inriktat på att hjälpa fattiga från alla 
samhällsklasser och av alla åldrar, mern genom åren 
har inriktningen ändrats till att gälla fattiga barn. 
Torsten Nothin (1884-1972) var 1933 till 1949 överståt-
hållare över Stockholm

12 (MARTIN, Jaques.) La religion des gaulois, tirée des plus pures sources de 
l’antiquité. Ouvrage enrichi de figures en taille-douce. 1-2. Paris, chez Saugrain 
fils, 1727. 4to. (4),+ XXXIII,+ (3),+ 535 pp.+ 21 engr. plates; VIII,+ 110,+ 403,+ (3) 
pp.+ 23 engr. plates,+ 1 extra leaf with facsimil. With wood cut illustrations in 
text. Richly with contemporary marginal comments and underlinings with ink 
and pencil. Contemporary half calf, gilt spines with worn black labels and raised 
bands, marbled paper boards. Probably from the library of Carl Gustaf Warmholtz 
with his marginal notes. 12000:-

Cicognara 4724. Jacques Martin 
(1684-1751) var fransk benedikti-
nermunk och tidig arkeolog, och 
som tillsammans med Montfau-
con m.fl. är en av de första som 
försöker definiera den keltiska 
forntiden.

Detta är med stor sannoliket 
Carl Gustaf Warmholtz’ (1713-85) 
exemplar, med hans sedvanliga 
kommentarer på franska upptill 
på försättsbladet. Övriga rikliga 
kommentarer, som nästan ge-
nomgående är på franska med 



några svenska undantag, är likaledes med Warmholtz’ typiska handstil. De är även 
skrivna av en mycket bibliografiskt beläst 
person, med angivande av exakta upp-
gifter om titlar och årtal, och av en med 
detaljkänska för namn och ”etymologier”, 
ofta med en svensk koppling. En hänvis-
ning till Winckelmanns ”Geschichte der 
Kunst” (1764) tyder på att kommenta-
rerna tillkommit under andra halvan 
av 1760-talet. Huruvida blyertsanteck-
ningarna är av samma hand eller senare 
är svårt att säga. Martins bok finns inte 
omnämnd i Warmholtz stora ”Bibliotheca 
historica Sueo-Gothica”. Frånvaron kan 
dock förklaras av att galler och kelter inte 
ingår i Warmholtz’ för övrigt generösa 
definition av vilka som räknas som fornskandinaver, även om han har med en del 
jämförelser mellan galliska druider och Odens drottar (nr 1463-1464).

13 MÖRNER, Birger. Maria Aurora Kö-
nigsmarck. En krönika. Med porträtt 
och facsimilen. Stockholm, P. A. Nor-
stedt & Söner, 1913. Folio. XVI,+ 290 s.+ 
40 planscher. Rött halvmarokängband, 
guldornerad rygg med upphöjda bind, 
röda marmorerade pärmpapper och 
rött övre snitt. På sista blanka bladet 
en lång egenhändigt skriven dikt av 
Birger Mörner ”Vårnattsdansen vid 
Medevi”. Med blyertsanteckningar av 
Victor von Stedingk på försättsbladet 
om dikten. 2000:-

Sannolikt gåvoexemplar från Mörner till Lars Ritter och Naëma von Stedingk, född 
Lagerborg. Birger Mörner var vän till familjen och skrev bl.a. en dikt till sonen Styr-
björn som dog 18 år gammal vid Tammerfors 1918, ”Vid Styrbjörn von Stedingks 
graf, Djursholm den 28 april 1918”. Dikten ”Vårnattsdansen vid Medevi” publicera-
des 1915 i ”En bok om Östergötland”.



14 (RAPPE, A. F.) Karl XII:s plan för fälttåget mot 
Ryssland 1708 och 1709. [=Rubrik.] Åtföljer som 
bilaga Post- och Inrikes tidningar nr 266 för den 15 
november 1892. Stockholm, Kungl. Boktryckeriet, 
1892. 8:o. 24 s. Senare marmorerat pappband med 
svart titeletikett. Namnteckning på titelbladet. Exli-
bris. 450:-

Setterwall 1882. Anförandet på krigsvetenskapsaka-
demiens högtidsdag 12 november 1892. Friherre Axel 
rappe var statsråd, krigsminister, och chef för gene-
ralstaben

15 RUY LOPEZ de SEGURA. Libro de la invención liberal y arte del juego del Ax-
edrez, muy util y proucchosa: assi para los que de nueuo quifieren depren de à 
jugarlo, como para los que lo saben jugar. [=Title in facsimile.] Alcala, Andres de 
Angulo, 1561. 4to. 150 ll. 
Lacks title page [replaced 
by an early 20th-century 
facsimile]. The wood cut 
initials with old hand 
colouring. Ink margi-
nal notes on p. 71 verso 
and 145 verso and a few 
underlinging, some spot-
ting. Contemporary full 
calf, spine with raised 
band and gilt fleurons in 
compartments, boards 
with blind stamped rolls, 
with diagonal gilt pattern 
from corner to middle, 
in the middle gilt stamp 
with Coat of Arms of 
king Philip II of Spain (before 1580), gaufffred edges. Defective at head and tail of 
spine and worn corners. Owner’s signatures on leaf 1,”Gonther le Romain” and ”Ex 
libri Martini David (?), dated 1626, which suggests that the title page was lacking 
already then. Owner’s signature of J. W. Rimington Wilson and book plates of Dr. 
M. Niemeijer and Poul Hage. 45000:-



First edition of this important text on 
the theory of chess. Translations were 
published in Italian (1584), French 
(1609) and German (1616). Ruy Lopez’ 
”Libro de la invención liberal” was one 
of the first definitive books about mo-
dern chess in Europe, preceeded only 
by Pedro Damiano's 1512 book and Luis 
Ramírez de Lucena's 1497 book (the ol-
dest surviving printed book on chess), 
against which Ruy Lopez’ book in part 
is a refutation.

Rodrigo (Ruy) López de Segura (ca. 1530 - ca. 
1590) was a priest and grammarian, who was 
advisor and confessor to Philip II of Spain, 
and a very accomplished chess player, so-
metimes called the first world champion of 
Chess. In what is called the first international 
tournament of grand masters, which was 
hosted by Philip II in 1575, famously depicted 
in a painting by Luigi Mussini in 1886, he was 
eventually defeated by the Italian Leonardo 
da Cutri. Philip II was himself a great lover 
of chess, and known to reward players gene-
rously; on Ruy Lopez he had bestowed a hea-
vy gold chain from which hung a chess rook. 
This tournament was no exception and the 
winner came away with a 1000 ducats and 
an ermine coat as well as city priviliges and 
twenty years of tax exemption for his home 
town of Cutro in Calabria.

James Wilson Rimington-Wilson (1822-1877) was one of the great collectors of books 
about chess, as well as books about other games and sports.

After the death of his son Reginald Henry Riming-
ton-Wilson (1852-1927) the library was sold by auc-
tion at Sotheby's in 1928 with printed catalogue 
”Catalogue of the Famous Chess Library, including 
a fine manuscript of Oliver Goldsmith, together 
with a selection from the sporting and general 
library. The property of the late R. H. Rimington-
Wilson. Much was bought by Quaritch.



Dr Meindert Niemeijer took up collecting chess in 1924. In 1929 and 1931 he bought 
many items from the library of J W Rimington-Wilson. Dr M Niemeiijer presented 
his chess library in 1948 to the Royal Library of the Netherlands. But not this book, 
which instead went to the Danish chess player Poul Hage (1906-84), who was four 
times Danish chess champion and an International Master.

16 SCHRÖTER, Sebastian. Historica totius terrarum orbis, inprimis v. nova Ger-
maniae juxta X. circulus matriculae S. Rom. Imp. descriptio, M. Sebast. Schröteri. 
Erfurt, Joh. Birckneri, 1620. 8vo. (30),+ (2, blank),+ 816, 819-1026,+ (56) pp.+ (16) 
pp. with wood cut illustrations. The title printed within wood cut frame. A minor 
hole through pp 619-620 with 
loss of lettrers and an old pa-
per repair 835-836 with loss 
of text. Fine contemporary 
vellum, blindstamped spine 
in compartments and boards 
with flurons in corners and in 
the middle, elaborately gauf-
fered edges. Old owner’s sig-
nature on title ”Ex libris Joan. 
Wierbrez mp”, wood cut book 
plate on front paste down and 
with book plate of Torsten 
Jungner. From the library of 
Arne Losman. 6000:-

VD17 39:128995W (with several 
incomplete copies). Only edi-
tion of Sebastian Schröter’s 
geography and history of the 
world, with chapters on Ger-
mania, i.e. Germany and Austria, Spain, France, Italy, England, Greece, Hungary, 
Poland, Russian, Denmark, Sweden and a long chapter on Africa. It starts with a 
short "Encyclopaedia disciplinarum mathematicarum" about measuring and astro-
nomy, illustrated with wood cuts. A continuation "Historicae geographiae conscrip-
tae tomus alter” was published the same year but seems often to be missing. 

Sebastian Schröter (1593-1650) was pastor at the Michaeliskirche and professor in He-
brew and Ethics at the University of Erfurt.



17 Schönberg. WELLESZ, Egon. Arnold Schönberg. Wien, E. P. Tal & co, 1921. 8vo. 
151,+ (5) pp. Sewn as issued with printed wrapper, slightly worn spine. Owner’s sig-
nature of Yngve Lindqvist 1921 on front wrapper. 500:-

The first biography of Schönberg!

18 Speculus Regale. Konungs-skuggsjá. 
Konge-speilet. Et philosophisk-didaktist 
skrift, forfattet i Norge mod slutningen 
af den tolfte aarhundrede. tilligmed et 
samtidigt skrift om den norske kirkes 
stilling til staten. Udgivet efter foranstalt-
ning ad det akademiske collegium vid det 
kongelige norske Frederiks-Universitetet. 
Med to lithographerede blade facsimile-
aftryck. Christiania [Oslo], Carl C. Wer-
ner & comp, 1848. 8:o. XIX,+ (3),+ 204,+ 
(1) s.+ 2 litogr. färgplanscher. Samtida 
hfrbd, guldornerad rygg med svart titele-
tikett, marmorerade snitt. Ur P. Bergfalks 
bibliotek, med namnteckning. 1500:-

Fiske s. 326. Utgiven som ett universitets-
program av R. Keyser, P. A. Munch och 
C. R. Unger. Fint exemplar av den andra 
utgåvan av den isländska konungaspegeln. 
Den trycktes första gången 1769.



19 STRANDBERG, Marita, NIKLASSON, Bo & 
ÖRTENGREN, John (red.) Referenskatalog 
svenska aktiebrev. Eskiltuna, Föreningen för 
Historiska värdepapper, 2019. 8:o. 216 s. Rikt il-
lustrerad. Häftad. 300:-

Referenskatalog som förtecknar 8475 stycken 
svenska aktiebrev från 1727 och framåt.

20 STRÖMHOLM, Sixten. Svenska porträtt från tiden 1700-1850. Utställda i 
Konstakademien under november månag 1917. Beskrivande katalog utarbetad av 
Sixten Strömbom. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1919. 4:o. XXI,+ (3),+ 96,+ (4) 
s.+ 50 planscher. Illustrerad. Senare 
ljusbrunt halvmarokängband, guld-
ornerad rygg med upphöjda bind, 
gula marmoreradre snitt och brunt 
övre snitt och med främre omslaget 
medbundet. Ur Gunnar Mascoll Sil-
verstolpes bibliotek, med hans namn-
teckning på smutstitelbladet daterat 
1920. 1500:-

Fin proveniens. Gunnar Mascoll 
Silverstolpe (1893-1942) var poet och 
konsthistoriker samt överintendent 
över de kungliga konstsamlingarna. 
Han var även från 1941 ledamot av 
Svenska akademien där han efter-
trädde Albert Engström.

21 (TILAS, Samuel Olof.) Fröken Kammarduks resa 
til Lorensberg på en piquenique. Divertissement uti 
twenne öpningar. Ånyo uplagd. (30 numrerade exem-
plar.) Stockholm Robert Sahlbergs antiqwariat, 1890. 
8:o. 16 s. Sammanbunden med: 
(SAHLBERG, R.) Afunden i ”Gropen”. En sannfärdig 
och barbarisk historia om en mycket sorgelig händelse, 
hvilken sig tilldragit hafver uti en grop i Stockholm 
på 1860-talet, då ”den store Georg” blef illa ”tillknorf-
vad” af ”Signifikativgubben”, jemte ett litet bihang om 
”Stafva”. På ”antiqwariskt originalsspråk” skrifven af 



en gammal antiqwarius. Med originalporträtter af ”Gubben Signifikativus” och 
hans sköna ideal ”gumman Stafva”. (Tryckt i 45 numrerade exemplar). Stockholm, 
Robert Sahlbergs Antiqwariat, 1890. 8:o 15,+ (1) s. Illustrerad. Samtida brunt hkbd 
med guldornerad rygg och marmorerade pärmpapper, det första arbetet med 
främre tryckta omslaget medbundet och det andra med blåpappersomslag med-
bundet. Första omslagets insida med en tidningsartikel om skrifterna uppklistrad, 
vilken brunfärgat första titelbladet. Ur C. M. Carlanders och ur Nils Personnes 
bibliotek, med resp. exlibris. 2000:-

Den första skriften är nummer 11 (av 30) och 
den andra onumrerad. Tilas pjäs ”Fröken kam-
marduks resa” utkom första gången 1768 och är 
mycket sällsynt. Författareskapet är omtvistat, 
bl.a. har Bellman föreslagits. Den räknas som 
ett av de första svenska dramatiska styckena 
med något slags verklighetsanknytning. Lorens-
berg var ett café vid tidigare Karlbergsallén och 
Norra Tullportsgatan i Stockholm. Det andra 
verket handlar om två kända schackspelare på 
De la Croix’ café på Norrbro, skådespelaren 
Georg Dahlqvist och den antikvariske bok-
handlaren C. Söderman (Signifikativus). De 
spelade i ett rum som kallades ”gropen” och 
kunde inte spela tysta utan överöste varandra 
med diverse mustiga ljud och ”signifikativa uttryck”. Gumman Stafva var ett Sö-
dermans andeväsen som gav honom goda råd, bl.a. ur kaffesump. Robert Sahlbergs 
antikvariat låg på Fredsgatan 17, ett nummer som numera inte finns.

22 TREFFENBERG, Curry. Arbetarestrejken 
vid sågverken i trakten af Sundsvall år 
1879. Officiel berättelse, afgifven till chefen 
för Kongl. civil-departementet. Härnösand, 
Hernösands-Postens Tryckeri-Aktiebolag, 
1880. 8:o. (4),+ 134,+ (1) s.+ 6 tabeller, varav 
2 utvikbara. Häftad och oskuren, med nå-
got nött tryckt blått omslag. Namnteckning 
på främre omslaget. 800:-

Curry Treffenberg (1825-97) var konservativ 
landshövding i dåvarande Västernorrlands 
län. När den första stora strejken i Sverige 
utbröt, bland annat pga sänkta löner, i såg-
verksdistriktet strax utanför Sundsvall i maj 



1879, den s.k. Sundsvallstrejken, ingrep Treffenberg mycket resolut genom att begära 
militär handräckning med trupp och fartyg. Efter 10 dagar var strejken över. Hans 
kraftiga åtgärder framkallade bittra känslor och ledde till protestdemonstrationer 
bland annat i Stockholm och bidrog till ett uppsving för de nystartade arbetarorga-
nisationerna. Treffenberg själv vill här i sin officiella rapport förklara strejken som 
ett oheligt förbund mellan den "kyrkliga anarkien" och den "politiska radikalismen". 
Han betonar nödvändigheten av militärt skydd för sågverksdistrikten och att stats-
makterna borde inskränka pressfriheten. Regeringen delade dock inte Treffenbergs 
åsikter och han förflyttades samma år till landshövdingsposten i Kopparbergs län.

23 WIMAN, Bertha. Kvinnligt yrkesregister 1907. Stockholm, Tryckeriaktiebolaget 
Svea, 1906. 8:o. 5-106 s. Genomslagshål i övre inre hörnet. Samtida vinrött hkbd 
med guldornerad rygg och marmorerade pärmpapper (Carl Lunds bokbinderi). 
Frampärmen med Gustaf Elgenstiernas förgyllda pärmstämpel, samt med Kurt 
Winbergs exlibris. 600:-

Ej i Ågren. Matrikel över yrkesverksamma kvinnor uppställd efter yrken i bok-
stavsordning. Innehåller även Maria Cederschiöld artikel ”Hvad kvinnorna vunnit 
genom 1906 års riksdag” om den kvinnliga rösträtten i Finland. Sidorna 70-101 med 
annonser enbart från kvinnliga företag eller riktade till kvinnor. Sannolikt saknas 
ett omslag som ingått i pagineringen. Kvinnligt Yrkesregisters Expedition låg på 
Lästmakargatan i Stockholm och matrikeln utkom 1904-22, men sannolikt i liten 
upplaga då de alla är ovanliga. Bertha Wiman (1865-1950) skrev även en antal skrif-
ter i serien ”Kvinnligt yrkesregisters serie Uppsatser i frågor för kvinnan och hem-
met”.



24 (VULPIUS, Christian August.) Sitah Mani, oder Karl XII. bey Bender. Ein histo-
risches Schauspiel in fünf Aufzügen. Die Handlung fällt in das Jahr 1713. Für das k. 
k. Hoftheater. Wien, Johann Baptist Wallishauffer, 1797. 8vo. 104 s. Sewn as issued, 
with fine colour stamped wrapper. From Ericsberg. 2000:-

Klemming s. 567. Christian August 
Vulpius (1762-1827) är kanske mest 
känd som svåger til Goethe men 
skrev också en mängd dramer och 
romaner, f.f.a. ”Rinaldo Rinaldini, 
der Räuberhauptmann”.

Premiären i Wien 1797 på pjäsen 
”Sitah Mani” blev ingen framgång 
och efter ett antal försök i Tysk-
land bad Vulpius Schiller om ett 
omdöme. Schiller lär ha svarat 
diplomatiskt och 1809 gav Vulpius 
ut en ny omarbetad version av 
pjäsen.


