
1 ARWIDSSON, Adolf Ivar (utg.) Historia Volsungorum svetice reddita. Diss. 1-3. 
Åbo, typis Frenckellianis, (1820-21). 8:o. (2),+ XIX; (2),+ 32; (2),+ VIII s. Enstaka 
småfläckar. Oskuren i samtida gråpappband, med handtextad ryggtitel. 2500:-

Vallinkoski 195-197. Fiske s. 627. Allt som utkom av sago- och folkviseforskaren A. I. 
Arwidssons svenska översättning av Völsungasagan eller sagan om Sigurd Fafnes-
bane. Översättningen som endast omfattar de första 20 kapitlen är det första försö-
ket till svensk översättningen efter Björners ”Nordiska kämpa dater” från 1737. Adolf 
Ivar Arwidsson (1791-1858) var finsk historiker, fornforskare, politiker m.m. Han till-
trädde som docent vid Åbo universitet 1818 men förvisades pga sin radikala tidning 
”Åbo morgonblad” från universitet redan 1822 varför han endast hann ge ut fyra 
avhandlingar, varav dessa är tre. Respondenter var Axel Adolf Laurell, Sven Johan-
nes Backman och Johannes von Becker. Arwidsson flyttade istället till Sverige 1823 
och anställdes på kungliga biblioteket och riktade in sina forskningar på utgivande 
av folkvisor. Han gav ut ”Svensk fornsånger” 1834-42.

• CENTR AL ANTIK VARIATET •

Nyhetslista 65
Centralantikvariatet

Österlånggatan 53

SE-111 31 Stockholm

+46-8 411 91 36

info@centralant.se

www.centralant.se



2 (BILBERG, Gustaf Otto.) Tideräkning, uti ett kårt begrep, under högstsal. hans 
maj:ts konung Carl den XI:s regering, uti 41 år 4 månader och 11 dagar beräknat 
från år 1655 d. 24 nov. til år 1697 den 5 april, til allmän tjenst, genom tryck befor-
drad, år 1775. af T. G. F. Stockholm, Lars Wennberg, 1775. 8:o. 32 s. Fint samtida 
hfrbd, guldornerad rygg med upphöjda bind, stänkmarmorerade pärmpapper. Ur 
Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris. 2200:-

Setterwall 2454. Warmholtz 5177 not. Mycket fint exemplar av denna kortfattade 
kronologiska kalender över händelserna i Karl XI:s regeringstid, med en avslutande 
längre skildring av den kungliga begravningen den 24 november 1697. Gustaf Otto 
Bilberg (1684-1743) var flitig almanacksutgivare, men får nog i detta fall snarare be-
traktas om utgivare än författare.

Warmholtz påpekar att texten tidigare finns utgiven med titeln ”Tideräkning öfver 
k. Carl XI. historie (jämte utförlig berättelse om des begrafnings-act)” och publicerad 
i ”Historie- och skrif-calender på året 1701” samt är hämtad ur den tyska ”Curieuser 
Geschichts-Calender, darinnen die vornehmsten Thaten und Geschichte - der Könige 
in Schweden...”, Leipzig 1697. Warmholtz är inte nådig gentemot upplagan 1775 som, 
påstår han, tiger om att den tidigare varit tryckt, har försämrande små ändringar, 
ett osmakligt företal och en stympad berättelse om konungens begrafning. Inte hel-
ler Warmholtz vet vem som gömmer sig bakom initialerna ”T. G. F.” Mycket av 
innehållet är mycket riktigt direkt översatt ur ”Curieuser Geschichts-Calender” men 
långt ifrån allt och framförallt inte skildringen av begravningen.



3 [Brottsmål.] Svenska brottmålshistorier samlade af ggg. Stockholm, A. W. Björck, 
1883. 8:o. (4),+ 60 s. Senare ljusblått marmorerat pappband. 600:-

Med de rafflande kapitelnamnen: ”Ett äktenskap i den förnämare verlden”, ”Ett at-
tentat i Oskar I:s antichambre”, ”Död eller lefvande?”, ”Kontraktet med Hin Onde”, 
”Fonérska tullbalansen”, ”Kärlek och mord”, ”Spöket på Alsike gärde”, ”En dresserad 
tjuf”, ”Giftmorden i Konga”, En spöslitning 1847”.

4 [Cederströmska riksrättsprocessen.] Handlingar rörande det af justitiae om-
budsmannen, herr friherre Mannerheim vid riksrätt anställda åtal emot stats-
rådet m.m. herr friherre Rudolph Cederström, i afseende å de, till befälhafvarne 
för en kustbevakningsexpedition, den 8 april 1817 utfärdade ordres. Stockholm, 
Olof Grahn, 1818. 8:o. 40 s. Sammanhäftad med: 
Riksens ständers justitiae-ombudsman herr friherre L. A. Mannerheims slut-
påstående i följd af det vid riksrätt anställda åtal emot stats-rådet m.m. herr fri-
herre Rudolph Cederström, i afseende å de, till befälhafvaren för en kust-bevak-
nings-expedition, den 8 april 1817 utfärdade ordres. Stockholm, Olof Grahn, 1818. 
8:o. 32 s. Sammanhäftad med: 
Statsrådets herr friherre Rudolf Cederströms förklaring öfver justitiaeombuds-
mannens herr friherre L. A. mannerheims till riksrätten afgifne Slutpåstående mot 
herr friherre Cederström, jemte tillägg till samma förklaring, uti en serskild skrift, 
tillika med den deraf föranledda skriftväxling. Stockholm, Olof Grahn, 1818. 8:o. 
39 s. Häftad, i samtida gråpappersomslag, ryggen med fint handskriven titelremsa.
 1800:-

De tre tryckta skrifterna i Sveriges första riksrättsprocess.



Den ledande politikern Lars August Mannerheim (1749-1835) blev 1810 utnämnd till 
den förste justiteombudsmannen, ett nytt ämbete som var mycket omtvistat. Karl 
Johan var från början misstrogen mot det, och valet av den liberale Mannerheim 
utlöste våldsamma meningsutbyten på riddarhuset. Mannerheim väckte flera åtal 
mot felande ämbetsmän, bl.a. mot både Hans Järta och Georg Adlersparre, men 
den första riksrättsprocessen öppnades 
mot generaladjutanten för flottorna rids-
rådet Olof Rudolf Cederström (1764-1833) 
och väckte stor uppmärksamhet och Karl 
XIV Johans missnöje. Som en av kungens 
gunstlingar hade Cederström dragit på sig 
mycket ilska från oppositionen.

”Åtskilliga anmärkningar gjordes i kon-
stitutionsutskottet mot Cederströmss sätt 
att förvalta sitt statsrådsämbete, och en 
av dem ledde till att han ställdes inför 
riksrätt, den första efter institutionens 
tillkomst. Saken var i sig själv obetydlig 
— Cederström hade på kommandoväg 
utfärdat en instruktion för en kustbevak-
ningsexpedition, vilken medförde ändring 
i gällande lag och därför skulle ha föredra-
gits inför hela statsrådet — men oppositio-
nens avsikt var att på denna väg söka genomföra ministeransvarigheten i praktiken 
och dessutom komma åt den illa omtyckte Cederström. Det visade sig emellertid 
genast, att medlet ej var det rätta. På grund av oklarhet i fråga om bestämmelserna 
för riksrättens sammansättning ingrep regeringen och påverkade personvalet i för 
Cederström gynnsam riktning. Trots detta blev det majoritet för fällande, men vid 
beslutets justering ändrade tvenne av domstolens medlemmar sina vota, så att do-
men blev frikännande. Att personlig påtryckning från Karl Johans sida låg bakom, 
torde vara höjt över varje tvivel” (SBL).

5 CHIERLIN, Lars Anders. Sjömäns dagelige assistent, eller 
anvisning uti de nödvändigaste stycken af navigations we-
tenskapen, med dertill nödiga figurer och tabeller, utgifven 
af Lars And. Chierlin. Stockholm, Ad. E. Holmerus, 1777. 
4:o. Grav. titelblad,+ (8),+ 65, (blank), 65-106, 105-168,+ (178) 
s. Tryckt på tjockt papper. Marginalanteckningar s. 162 och 
blad K2. Nött samtida skinnband, ryggen med upphöjda 
bind och röd titeletikett. Med S. P. Nordstedts namnteck-
ning på försättsbladet daterad 1800. 7500:-



Det graverade titelbladet med en vy över Stockholm tagen ur Chapmans Archi-
tectura Navalis och en bild av St. Erik. Lars 
Anders Chierlin (1739-1821) var själv sjöman, 
seglade som styrman på skeppet Lovisa Ulrika 
under sjökapten H. J. Josander på resa till 
Medelhavet femton månader 1760-61 och blev 
senare överstyrman för galärflottan. Han blev 
1768 stadsmatematikus och föreståndare för 
navigationsskolan i Stockholm, där denna bok 
kom att användas som lärobok. Han är an-
nars känd för skriften ”Den ofrälse soldaten, 
eller en gammal under-officerares swar, til sin 
brors-son, om soldate-lefnaden”, som utkom 
1771 under pseudonymen Carl Eric Saktmodig 
och väckte stor uppmärksamhet. Detta an-
grepp på adeln under riksdagen 1771-72 väckte 
stor uppmärksamhet och skildrade hur ofrälse 
underofficerare och meniga var hopplöst blottställda för de adliga officerarnas råa 
misshandel.

6 CHRISTENSEN, Aksel E. Kalmarunionen og 
nordisk politik 1319-1439. Köpenhamn, Gyl-
dendal, 1980. 8:o. 310 s.+ (14) planscher,+ 2 stora 
utvikbara faksimil lösa i ficka. Förlagsband. Ur 
Herman Schücks bibliotek, med hans namn-
teckning. 600:-

Bilagt finns kopia av Herman Schücks recension 
av boken i Historisk tidskrift 1982:1.

7 Dardel. RUNDQUIST, Angela. Fritz von Dardel. 
Han tecknade sitt liv. Redigerad och utgiven av 
Karin Lindvall och Mats Hellspong. Stockholm, 
Carlssons, bokförlag, 2015. 8:o. 590 s. Illustrerad. 
Förlagsband med skyddsomslag. 300:-

Utförlig biografi över militären och konstnären 
Fritz von Dardel (1817-1901).



8 DE-ROSSI, Giovanni Bernardo. Memorie storiche sugli studj e sulle produzioni 
del dottore G. Bernardo De-Rossi prof. di Ling. Orient. da lui distese. Parma, Dalla 
stamperia Imperiale [Bodoni], 1809. 8vo. 112 
pp. Printed on better paper. Sewn as issued, 
uncut in original marbled wrapper, with 
printed spine label. 2200:-

Brooks 1078. Giovanni Bernardo De-Rossi 
(1742-1831) was a bibliographical and text-cri-
tical scholar of Hebrew and the early history 
of Hebrew printing. He was in 1769 appointed 
professor of Oriental languages at the Univer-
sity of Parma, where he was to spend the rest 
of his life. His two main works are ”Annales 
Hebræo-Typographici”, Parma 1795, and ”An-
nales Hebræo-Typographici ab 1501 ad 1540”, 
Parma 1799. This work ”Memorie storiche” is 
his bibliographical autobiography, with lists over his published works and over his 
planned works.

9 DIJKMAN, Petter. Antiquitates ecclesiasticae, eller gamle swenske kyrkie-
handlingar, angående wåra förfäders christeliga troos, och kyrckio-cerimoniers 
beskaffenheter, några hundrade åhr tilbakas; sammanplockade uthur gamla 
stycker, som runstenar, kyrckior, rijmstafwar, bref, griftestenar, pergament, reces-
ser, afhandlingar, beläten, åthskillige Swea provinciers lag- och agende-böcker, och 
under wisse flåckar förde af Petter Dijkman. 
Stockholm, Michaele Laurelio, 1703. 8:o. (8),+ 
352 s. Fläckar och små bläckplumpar, enstaka 
rättelser med bläck, stor reva s 155-156. Samtida 
pergamentband, ryggen med markerade bind 
och med handskriven titel, spår av äldre pap-
persetikett. Äldre initaler med bläck på fram-
pärmens insida. 3000:-

Warmholtz 1759. Petter Dijkman (1647-1717) var 
fornforskande assessor, numismatiker, kultur-
historiker m.m. och hängiven rudbeckian. Ma-
nuskriptet till ”Antiquitates ecclesiasticae” låg 
färdigt redan 1678, men tryckes först 1703. Det 
är hans främsta arbete och det första försöket till en svensk kulthistoria. Han hade 
tidigare 1686 utgivit ”Observationer, som kunna gifwa någon anledning til dhe forna 
swenskars och göthers penninge rächningz beskaffenheet” och postumt 1723 utkom 
"Historiske anmärckningar, öfwer, och af en dehl runstenar”.



10 EDÉN, Nils. Den svenska centralreger-
ingens utveckling till kollegial organisa-
tion i början af sjuttonde århundradet 
(1602-1634). Uppsala, Akademiska Bok-
handeln, 1902. 8:o. XIX,+ (blank),+ 353,+ 
(1),+ XI s. Senare brunt hkbd med lätt 
guldornerad rygg. (Skrifter utgivna af K. 
Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i 
Uppsala. VIII.2.) 800:-

11 KÄMPE, Alfred. Gustaf III:s hämnd. Ur Hemmets kalender 1908. Stockholm, 
Bröderna Lagerström, 1940. 8:o. 14,+ (3) s. Med ett inklistrat fotografi. Häftad och 
oskuren i tryckt, något nött omslag. Med handskriven tillägnan från Lage A. Wes-
terberg, Gusum 1940. 450:-

Detta nytryck är tryckt i 25 numrerade och 50 onumrerade exemplar och sannolikt 
utgiven av Lage A. Westerberg, som skrev åtskilliga verk om Gusum och Gusums 
kyrka. Fotografiet är av minnesstenen över Gustav III:s besök i Gusum år 1775, rest 
av häradshövdingen Gustaf Spaldencreutz. Utgivaren påpekar att även den Wes-
terbergska släkten vid denna tid ägde en del av Gusum. Proletärförfattaren och 
tidningsmannen Alfred Kämpe (1877–1936) diktar här om ett möte i Gusum mellan 
Gustav III, östgötska herrar och en man av folket. Den publicerades första gången 
1908 i Hemmets kalender (Läsning för uppfostrare i hem och skola).



12 LILJA, Johan Fredrik. Den beryktade fästningsfången Johan Fredrik Liljas 
märkwärdiga och skiftesrika lefnad. En sjelfbekännelse om hans stora och 
djerwa stölder, samt mångfaldiga rymningar, m.m. Med portätter af Lilja och hans 
medbrottslingar. Tredje, genomsedda upplagan. Stockholm, Rudolf Wall, 1853. 
8:o. Litogr. porträtt,+ 48 s. Med tre porträtt i träsnitt i texten. Nött samtida hfrbd. 
Namnteckning på titelsidan. 1600:-

Porträttet föreställer författa-
ren och skurken Johan Fredrik 
Lilja (1812-73) och bilderna i 
texten hans medbrottslingar 
Christina Boman, Maria 
Lowisa Pettersson och Carl 
Anders Melcher Wahlström. 
Samtliga tre upplagor utkom 
samma år.

13 (LYTTLETON, George Lord.) Dialogues of the 
Dead. London, Printed for W. Sandby, in Fleet 
Street, 1760. 8vo. xii,+ 320 pp. Somewhat worn con-
temporary full calf, gilt spine with raised bands 
and green label, boards with gilt frame. From the 
library of Ericsberg. 4500:-

First edition of the satirical dialogues of Lord Lyt-
telton. Two more were published the same year and a 
fourth in 1765. The last three dialogues are written by 
Elizabeth Robinson Montagu (1718-1800). The Dialo-
gues have political, literary and philosophical themes 
and are often witty and between the most odd choi-
ces of dead people; Fernando Cortez and William 
Penn, Plato and Fenelon, Mercury, an English Duellist and a North American Sa-
vage etc. Of Swedes we find in dialogue X: Christina, Queen of Sweden and Chancel-
lor Oxenstierna, and in dialogue XX: Alexander the Great and Charles the Twelfth, 
King of Sweden. In his dialogue Charles XII proposes to Alexander the Great an al-
liance against Alexander Pope for insulting them both in a satire. The last dialogue 
number 28 is between Plutarch, Charon and a modern Bookseller.

George Lyttelton, 1st Baron Lyttelton (1709-73) was a British statesman, author and 
patron of other writers and arts, a good friend and supporter of Alexander Pope and 
Henry Fielding.



14 LÖW, Gustav. Sveriges forntid i svensk historieskrivning. 1-2. Stockholm, Fritzes 
resp. Almqvist & Wiksell, 1908-10. 8:o. VII,+ (1),+ 174; VI,+ (1),+ (blank),+ 102 s. 
Häftade. Två volymer. 500:-

Mycket nogrann genomgång om hur Sveriges forntid skildrats genom rimkrönikor-
na, Johannes Magnus, Messenius, Loccenius, Olof Rudbeck och rudbeckianerna och 
under upplysningstiden med Jacob Wilde, Olof von Dalin, Ihre m.fl. fram till Hilde-
brand, Odhner och Montelius.

15 [Meyer.] (STRÖMBERG, Kjell.) Carmen. Ånyo iscensatt av Harald André och 
Gustavo Bacarisas. Mise en scène par Harald André et Gustavo Bacarisas. Stock-
holm, Hasse W. Tullberg, 1922. 8:o. 32 s. Rikt 
illustrerad i färg med dräkter och dekor. 
Marmorerat pappband, blekt rygg med röd 
titeletikett och med  omslaget medbundet. 
Tillskrift till Kerstin Meyer från Nils [Edvoll] 
för sin första Carmen-föreställning säsongen 
1956-57, daterad 26/8 1956. 600:-

Fint program för Bizets Carmen 1922. Rollen 
som Carmen i Göran Genteles uppsättning 1954 
var Kerstin Meyers stora genombrott. Hela pro-
duktionen blev en sensation och Carmen blev 
därefter Meyers signaturroll. Det var också första gången som Bizets opera spelades i 
Sverige med originalets talade dialog.



16 Nord-Sud. Revue bi-mensuelle franco-scandinave. 
1930:1-24, 1931:1-22. Paris, 1930-31. 8:o. Omslagen 
medbundna. Främre omslaget till nr 6, 1930 med 
veck. Bakre omslaget till andra årgångens nr 19-20 
och det främre omslaget till nr 21-22 med reva överst 
i innermarginalen. Första numret tryckt i avvikande 
format och har bladen invikta för att passa i bandet. 
Gedigna lätt nötta blå kbd med John Bernströms 
namn guldpräglat på frampärmarna. Två volymer. 
Utgivarens eget exemplar! Två olika korrespondens-
kort med tidningens logotyp, och två oifyllda prenu-
merations- och införingsorder-blanketter är bilagda, 
samt ett brev från Nils Afzelius med påskrift av 
Bernström rörande införskaffandet av en komplett 
svit av tidskriften till KB. 33000:-

John Bernström, tryckta skrifter i 
urval, s. 11. Allt som utkom av denna 
ytterst sällsynta publikation.

Mångsysslaren John Bernström 
(1903-89) härstammade från en fram-
gångsrik affärsmannafamilj och var 
egentligen tänkt som påläggskalv 
inom AB Separator där hans farfar 
och namne i många år var VD. John 
ville dock annat, bröt med familjen 
och flyttade först till London, sedan 
Berlin och slutligen Paris och inledde 
en framgångsrik karriär som filmskå-
despelare.

Då en lagändring i Frankrike gjorde tillvaron svår för 
utländska skådespelare sadlade Bernström snabbt om 
och startade istället denna fransk-skandinaviska kul-
turtidskrift med sig själv som direktör och författaren 
Ivan Bjarne som redaktör. Bernström och Bjarne stod 
själva för mycket av innehållet i den flerspråkiga tid-
skriften som behandlade mat, konst, litteratur, teater, 
film och mode samt det franska i Skandinavien och det 
skandinaviska i Frankrike i såväl historia som nutid. 
Ett återkommande tema är förstås den pågående Stock-
holmsutställningen 1930.



Bland de mer namnkunniga bidragslämnarna kan nämnas Mau-
rice Bledel, André Maurois, Lucien Maury, Irène Némirovsky, och 
Storm Petersen, vars serier om Peter och Ping återkommer i de 
flesta numrena. Första numret beledsagas av en lyckönskan från 
Selma Lagerlöf, återgiven i faksimil.

Publikationen gavs ut med ekonomiskt 
stöd av Ivar Kreuger, som belönades med 
återkommande artiklar som hyllade såväl 
hans person som hans verksamheter. När 
Kreuger hittades död den 12 mars 1932 fick 
detta en rad globala ekonomiska konse-
kvenser varav det hastiga slutet för tidskriften ”Nord-Sud” 
månne inte var den största.

Efter detta lämnade Bernström 
nöjesbranchen och kom att for-
sätta sin bana som framgångs-
rik och produktiv fältzoolog, 
arkivforskare och vetenskaps-
historisk skriftställare m.m.



17 RUNIUS, Johan || BAGGE, Martin (utg.) Ande-
lige blommor & werldslige lillior. Johan Runius 
psalmer och wisor. Sammanställda och rekon-
struerade av Martin Bagge med bistånd av Mi-
kael Paulsson, Anders Dillmar och Eva Helenius. 
Göteborg, Bo Ejeby förlag, 2019. 8:o. 171,+ (2) s.+ 
CD i ficka. Illustrerad. Förlagsband med skydds-
omslag. 250:-

Johan Runius (1679-1713) psalmer och visor med 
rekonstruerade melodier av Martin Bagge. Inn-
håller även en CD där några av bokens visor 
framförs av Martin Bagge, Helena Ek och en in-
strumentalensemble.

18 RUTBERG, Johan Jacob. Memorial med förslag till en ny grundlag, ingifwet i 
rikets höglof. ständers constitutions-utskott den 4 martii 1823, af Johan Jacob Rut-
berg, riksdagsman för Neder Torneå och Carl Gustafs samt Neder Calix härader i 
Norrbottens län. Stockholm, Samuel Rumstedt, 1823. 4to. (2),+ 97 s. Fint, men nå-
got nött rött blindpressat pappband, blekt guldornerad rygg, guldornerade pärmar 
med ram och med mönster av stjärnor, lila blindpressat inre pärmpapper, gula 
snitt. 2000:-

Sannolikt ett presentexemplar. Johan 
Jacob Rutberg (1787-1854) var lantbru-
kare och sockenskrivare i Nederkalix, 
samt deltog på riksdagar i Bondeståndet 
som representant för ett antal olika val-
kretsar i Norrbottens län. Han tillhörde 
en radikal falang med ett antal avance-
rade förslag bl.a. föreslog han 1823 även 
införande av värnplikt istället för indel-
ningsverket.

Detta är hans mycket radikala förslag 
till ny grundlag. ”Till Rutbergs ryktbar-
het som debattör och oppositionsman 
vid 1823 års riksdag bidrog också det 
vidlyftiga författningsprojekt som i 
hans namn inlämnades till KU. Det 
har allmänt antagits att han själv inte 



författat förslaget men väl varit införstådd med dess innebörd. Som den mest bety-
delsefulle upphovsmannen brukar hans vän häradshövdingen Sven Lorens Theorell 
utpekas. Den föreslagna grundlagen avsåg att ersätta både gällande RF och RO 
och förordade bl a en folkrepresentation med två kamrar, dock valda med stånds-
principen som grund. Förslaget var så långtgående att det knappast togs på allvar i 
utskottet och det har ej heller tillskrivits någon större betydelse för den följande för-
fattningsutvecklingen” (SBL).

19 (SCHANTZ, Gustaf von.) Råd- och riksdags-mannen Esaias Polycarpus Stock-
enboms politiska tankar och reflectioner. Ett lärerikt fragment ur hans lefwer-
nesbeskrifning. Stockholm, Henrik A. Nordström, 1809. 8:o. 31,+ (1) s. Spår av lag-
ning på titelbladet. Sammanbunden med: 
(SCHANTZ, Gustaf von.) Tankar om fosterlands-kärleken, med tillämpning på 
Sweriges närwarande ställning. Stockholm, Hen-
rik And. Nordström, 1809. 8:o. 16 s. Sammanbun-
den med: 
(SCHANTZ, Gustaf von.) Försök att bestämma 
begreppen af medborgare, samt medborgerliga 
rättigheter och skyldigheter. Stockholm, Henrik 
And. Nordström, 1809. 8:o. 20 s. Sammanbunden 
med: 
(SCHANTZ, Gustaf von.) Magnus Edelhjertas 
lefnad och politiska tänkesätt. Pendant till de 
redan utkomne biografier öfver Stockenström, 
Dunderström och Jeppe Hansson. Stockholm, 
Henrik A. Nordström, 1810. 8:o. 44,+ (2) s. Något 
solkigt titelblad. Sammanbunden med: 
(SCHANTZ, Gustaf von.) Historisk jemförelse 
mellan Sveriges tillstånd vid konung Carl XII:s 
död och i närvarande tidepunkt. Henrik And. Nordström, 1809. 8:o. 36 s. Smut-
sigt titelblad, lagerfläckar. Senare marmorerat pappband, ryggen med brun titeleti-
kett (E. Hansson, Lund). 1800:-

Fem politiska arbeten av Gustav von Schantz (1775-1847), ämbetsman och skriftstäl-
lare. Han vann som författare av tillfällighetstal flera gånger Svenska Akademiens 
guldmedalj för vältalighet. Hans skrev två större historiska verk på officiellt upp-
drag, ”Försök till en historia öfver det pommerska kriget åren 1757-1762” och “Histo-
ria öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1788, 1789 och 1790”. Hans poli-
tiska skriftställeri efter 1809 lär inte ha fått någon större betydelse.



20 (SCHIRACH, G. B. von.) Den konglige martyrens i Frankrike, konung Ludvic 
XVI:s hjeltemodige och christelige död, som timade i Paris den 21 jan. 1793 med-
elst offentelig halshugning; hwilket öde likaledes wederfors hans gemål, drotning-
en Marie Antoinette, den 16 oct. 1793; och förste prinsen af kongl. fransyska blodet 
Ludvic Philip Joseph, hertig af Orleans, som halshögs den 6 nov. 1793: Eller berät-
telse om dessa höga personers afrättning; med tilhöriga fem kopparstick. (1-3). 
Stockholm, Anders Zetterberg / H. A. Nordström, 1794-96. 8:o. 39,+ (1) s.+ 4 grav. 
porträtt,+ utvikbar handkol. grav. plansch; 152; 160 s. Bortraderad namnteckning 
på första titelbladet med litet hål, genomgående 
lätt fuktrand och enstaka fläckar, större s. 136-
137 i andra delen, den stora planschen med reva 
i mittvecket samt med lagade revor. Samtida 
hfrbd, guldornerad rygg med beige titeletikett.
 2500:-

Den stora något slarvigt kolorerade planschen 
föreställer Marie Antoinettes avrättning. Den 
första delen är översatt ur G. B. von Schirachs 
"Politisches Journal", 1793-94, den andra ur 
"Gallerie der hingerichteten, gefangenen, oder 
sonst verunglückten französischen Convents-
Mitglieder seit Ludwigs des Unglücklichen 
Tode", 1794 och den tredje ur "Revolutions-Al-
manach für 1795". Samtliga översatta av Stechau 
och utgivna av C. C. Gjörwell. De två fortsättningarna med titlarna; “Den konglige 
fransyske martyren. Fortsätning: innehållande en spegel för konunga-mördare, uti 
efterdömet af de ledamöter af fransyska national-conventet, det blodiga, hwilka 
dömde kon. Ludvic XVI af Frankrike til döden, och hwilken konung, til följe af den-
na dom, miste sit hufwud i Paris den 21 jan. 1793. Öfwersätning ifrån tyskan.” och 
“Den konglige fransyske martyren. Slutet.”

21 SJÖBERG, Fredrik. Åter ett rop från samhällets undre 
värld. En förolyckads anteckningar utgivna av Fredrik 
Sjöberg. Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1913. 8:o. 
112 s. Samtida grönt hkbd, guldornerad rygg och mar-
morerade gröna pärmpapper. 450:-

Pastorn vid Svenska Diakonanstalten Stora Sköndal 
Fredrik Sjöberg (1884-1941) berättar här en sorglig histo-
ria om en ung mans väg mot alkolism och brottslighet, 
men med en hel del skildringar av Stockholm.



22 STENSTRÖM, Matts A. Dansen. Dess utveckling från urtiden till danspalatsens 
tidevarv. Stockholm, Lars Hökerbergs förlag, 1918. 8:o. 283,+ (2) s. Rikt illustrerad. 
Grönt skinnband, blekt något nött och småfläckig guldornerad rygg med upp-
höjda bind, rikt guldornerade pärmar i 20-talsmodernistiskt mönster med blom-
rankor och staplar inom förgylld ram av åtta linjer, inre förgylld bordure, övre 
guldsnitt och med främre omslaget medbundet på slutet (F. Beck & son). I skinn-
skodd, vadderad linnekassett. 2200:-

Originellt band med 
tidstypiskt dekor från 
20-talet, sannolikt ett 
utställningsband, men 
ryggen har tyvärr tappat 
färg och fått revor. 

23 WEIBULL, Lauritz. Om de skånska sockenprästernas rätt till dem anslagen fast 
egendom. Historisk utredning av Lauritz Weibull. Landskrona, Skånska Prester-
skapets ekonomiska sammanslutning, 1914. 8:o. 25 s. Klotryggsband med tryckta 
pappärmar. Ur Hilding Pleijels bibliotek, med hans exlibris. 400:-

Den nya prästlöneregleringen, som de skånska präs-
terna protesterade emot, innebar att prästerna i hela 
riket fick en i pengar fixerad lön samt fri bostad och 
ersättning för skjuts. De intäkter som prästgårdarnas 
fasta egendom gav skulle inte längre vara inkomster för 
prästerna utan överföras till en särksild kyrkofond för 
finansiering av lönerna. De skånska prästerna ansåg 
dock, med hjälp av Lauritz Weibulls utredning, att de 
hade mer rätt till denna fasta egendom än vad staten 
hade, bla genom fredstraktaten i Köpenhamn år 1600 
och Malmö recess 1662.



24 (WETTERBERGH, Carl Anton.) Penningar och arbete. Genremålning af Onkel 
Adam. Norrköping, Östlund & Berling, 1847. 8:o 623 s. Titelbladet med lätt lagning 
och uppfordrat, enstaka fläcker och lagerfläckig, dock 
mest i början. Senare ljusbrunt hfrbd, guldornerad rygg 
med svagt upphöjda bind och röd titeletikett, marmore-
rade pärmpapper (G. Hedberg). Ryggen något blekt och 
med små stänk. 800:-

Socialrealistiska skildringar från Fattigsverige. Läkaren 
och författaren Carl Anton Wetterbergh (1804-89) skrev ett 
stort antal ”genremålningar” och ville med dessa avslöja 
och peka ut missföhållanden i samhället. Han var med-
lem i Stockholms Reformsällskap och var en av talarna 
på den beryktade banketten vid Brunkebergstorg den 18 
mars 1848 om behovet av att avskaffa ståndsriksdagen vilken ledde fram till de s.k. 
marsoroligheterna. Som författare med pseudonymen Onkel Adam var Wetterbergh 
en av sin tids mest lästa författare.

25 Vitterhetsakademiens handlingar. Kongl. Vitterhets historie och antiqvitets 
akademiens handlingar 1–20 + register. Stockholm, Kongl Tryckeriet, 1789-1852. 
8:o. (6),+ 409,+ (2) s.+ utvikbar grav. plansch; (2),+ 618,+ (1) s.+ 2 grav. planscher; 
(2),+ 499,+ (3) s.+ 2 utvikbara grav. planscher; (4),+ 400 s.+ utvikbar tryckt tabell; 
(4),+ 419,+ (1) s.+ 2 grav. planscher, varav 1 utvikbar; (4),+ 478,+ (2); (4),+ 467,+ (1); 
(4),+ 466; (4),+ 512; (4),+ 439 s.+ utvikbar tryckt tabell; (4),+ 379 s.+ 3 utvikbara 
grav. planscher; (4),+ 406; (4),+ 396; (4),+ 395,+ (2) s.+ 5 litogr. planscher, varav 4 
utvikbara; (4),+ 401,+ (2); (4),+ 386 s.+ 2 planscher; (7),+ (blank),+ 392 s.+ utvikbar 
plansch; (4),+ 397,+ (1); (8),+ 389,+ (2); (4),+ 351 s. Sista delen sammanbunden med: 



(HILDEBRAND, Bror Emil.) Register öfver Kongl. Svenska Vitterhets akade-
miens handlingar, delarne 1–5 samt Kongl. Vitterhets historie och antiqvitets 
akademiens handlingar delarne 1–20. Stockholm, Joh. Beckman, 1852. 8:o 60,+ (2) 
s. Emellanåt lagerfläckig, huvudsakligen i första, fjärde, femte, åttonde och tolfte 
delen. Del 1-13 i nära uniforma samtida hfrbd, guldornerade ryggar med röd titel- 
och grön deltiteletikett, marmorerade pärmparre roch grönta snitt, del 14-20 i nå-
got annorumnda uniforma något nötta hfrbd, rikt guldornerade ryggar med röd 
resp. blå titel- och deltiteletiketter och röda snitt. 20 volymer. Namnteckning i de 
13 första. 15000:-

Allt som utkom i denna svit. Som vanligt saknas den stora planschen till Rääfs arti-
kel om medeltidens bokstäver i del 15, annars komplett enligt Hildebrands plansch-
förteckning. Ibland förekommer dock planscher till Fredenheims tal om utgrävning-
en i Rom (del 8) men ej här och de är ej omnämnda av Hildebrand.

Denna serie föregicks av ”Kongl. Svenska Vitterhets-Academiens handlingar”, som 
utkom i fem delar åren 1755-1788, och den följdes av en Ny följd, som utkom i 13 de-
lar, dvs utgörande del 21–33, och därefter tog den moderna ”Kungl. Svenska Vitter-
hets akademiens Handlingar” över, som utkom fram till 1955 med nummer 90.

26 ÖSTERHOLM, Georg. Förvaltnings-Sverige. 
Stockholm, 1955. 8:o. 15 s.+ två utvikbara plan-
scher. Häftad. Något nött. 150:-

Mycket intrerssant liten skrift som visar de 
1800-talsmässiga drag som fanns kvar i svensk 
statsförvaltning ännu på 1950-talet – och gör 
tydligt hur mycket som förändrats sedan dess! 
På en utvikbar plansch kan man studera den 
institutionaliserade rangordningen för statliga 
befattningshavare. I ett särskilt avsnitt framgår 
hur man rätt skulle titulera olika myndighets-
personer anno 1955.


