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1

Nyhetslista 10

AEPINUS, Johannes. En liten tracaat om ogudhachtigha och ketterska menniskiors begraffning. D. Ioannis Epini fordom superindentis Hamburgenis
förswenskat aff Samuele Olai commonistro Arosiensis. Västerås, Oloff Oloffsson,
1624. 4:o. (34) s. Titelbladet med träsnittsram och träsnittsvinjett. Titelbladet lagat,
detta och blad B1 även hårt skurna med bild- resp. bokstavsförluster upptill. Något
klumpigt tagen ur band. Äldre namnteckningar på titelbladet, bl.a. Laurentius Hemander, daterad 1664, och Oloff Oloffsson, daterad Västerås 1674.
3000:Collijn sp. 5 (fyra bibliotek). Det tyska originalet ”Von dem Begreffnisse godtloser
lüde” utkom i Lübeck 1547. Johannes Aepinus dog 1553.

2

ALLVIN, Jonas. Beskrifning öfver Wästbo härad
i Jönköpings län. Jönköping, J. Sandvall, 1846. 8:o.
(4),+ 220,+ (4) s.+ 18 litograferade planscher varav
tre utvikbara, 3 utvikbara typografiska tabeller samt
1 utvikbar karta. Färglitograferat titelblad. Något
lagerfläckig och gulnad inlaga. Genomgående svag
fuktrand i övre marginalen. Samtida något nött
brunt hkbd med marmorerade snitt. Med H. S. Cederschiölds namnteckning, daterad 1847, och nyare
namnteckning på försättsbladet. Ur Nils Fries bibliotek och med hans diskreta inköpsnotering på eftersättsbladet.
3000:Henrik Samuel Cederschiöld (1824-1900) promoverades
i Lund 1847 och blev sedermera rektor vid Växjö allmänna läroverk.

3

(BALTUS, Jean François.) Réponse a l’Histoire des oracles, de Mr. de Fontenelle,
de l’Academie Françoise. Dans laquelle on réfute le systeme de Mr. Van-Dale, sur
les auteurs des Oracles du Paganisme, sur la cause
& le temps de leur silence; & l’onétablit se sentiment
des peres de l’Eglise sur le mème sujet. Seconde edition. Strassburg, Jean Renauld Doulssecker, 1709.
8vo. Engr. front,+ (44),+ 371,+ (13) pp. Title printed
in red and black. Some pencil underlinings, slight
stain on the title and with an extra ink ”X” at the
year. Bound together with:
(BALTUS, Jean François.) Suite de la Réponse a
l’Histoire des oracles, dans laquelle on réfute les
objections inferées dans le XIII. tome de la Bibliotheque choisie, & dans l’article II. de la République
des Letters, du mois de Juin 1707; & où l’on établit
sur de nouvelles preuves le sentiment des SS peres
touchant les Oracles du paganisme. Strassburg, Jean
Renauld Doulssecker, 1708. 8vo. (32),+ 459,+ (11) pp.
Title printed in red and black. Fine contemporary
full calf, richly gilt spine with raised bands and red
label, red edges. Handwritten paper label on spine. From the library of Biby mansion in Södermanland, Sweden.
4500:-

The fine engraved frontispiece to the first work is by I. A. Seupel. Jean François Baltus (1667-1743) was a jesuit. In these two works he defends the views of the Church
Fathers against both the mennonite preacher Anton van Dale and Bernhard Le
Bovier de Fontanelle regarding the ancient oracles. Both van Dale, in ”De oraculis
veterum ethnicorum dissertationes” (1683), and Fontanelle in his ”Histoire des oracles” from 1687, claimed that the ancient oracle answers were not given by neither the
supernatural agency of demons, nor the Devil, and also that they did not cease with
the birth of Jesus.

4 BECKER, C. J. Studies in Northern Coinages of the Eleventh Century. Illustrated. Köpenhamn, 1981. Large 8vo. 174,+ (2) pp.+ fold.
plate. Sewn as issued, uncut.
500:(Det Kongelige Danske Videnskabers Selskab,
Historisk-filosofiske Skrifter 9:4.)

5

BORG, H. Folkvisor och sägner i bild av H. Borg. [=Pärmtitel.] Göteborg, Le
Moine & Malmeström konstförlag, (ca. 1905). Tvär 4:o. (10) färglitograferade planscher, med bild och text. Förlagets klotryggsband med pappärmar, det främre
färglitograferat. Liten skada på frampärmens nedre hörn. Tillskrift på försättsbladet.
750:Fin nationalromantisk bilderbok med folksagor. Innehåller ”En roliger dans”, ”Och
jungfrun gick åt källan”, ”Vad jag har lovat”, ”Och minns du vad du lofte mig”,
”Hans och Greta”, ”Prinsen och sjöjungfrun”, ”Tummeliten”, ”Sven i Rosengård”,
Prinsessan i fångenskap hos trollet Klumpentung”, ”Skogen står tyst”.

6 Carlsson. Gottfrid Carlsson 18. 12.
1952. Lund, CWK Gleerups, 1952. 8:o.
452 s.+ porträtt. Senare halvlinneband,
något blekt rygg med titeletikett och
med omslaget medbundet (Gabrielsons
bokbinderi).
500:Välmatad festskrift med bidrag av Jerker
Rosén, Lars Sjödin, Karl-Erik Löfqvist,
Gösta Johannesson, Hugo Yrwing, Sven
Kjöllerström, Sven Olsson, Eric Tengberg, Sven Ljung, Arnold Sandberg, Alf
Åberg m.fl.

7

DORYS, Georg [pseudonym]. Abdul-Hamid
i privatlifvet af George Dorys. Öfversättning.
Fjärde upplagan. Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1901. 8:o. (4),+ 168 s. Samtida hfrbd, något nött rygg med upphöjda bind, marmorerade
snitt och röda snitt (Fr. Lljungrens bokbinderi,
Göteborg). Liten svart fläck på ryggen.
600:Översatt av A. E. L. Hultberg. Boken konfiskerades såväl i franskt original som i svensk översättning i maj 1901, men frikändes i Sverige av juryn.
Detta kanske kan förklara den stora uppgivna
mängden av upplagor samma år, inte mindre än
fem svenska upplagor kom 1901. Bakom författarpseudonymen gömmer sig enligt företalet en
ung grekisk diplomat av börd, född och uppfostrad i Konstantinopel. Under samma pseudonym
utgavs året därpå “Den turkiska kvinnan. Haremsstudier”.

8

FERSEN, Axel von. Rescue the Queen. A Dairy of the
French revolution 1789-1793. Illustrated. London, G. Bell
& Sons, 1971. 8vo. (8),+ 206 pp.+ 8 plates. Paper boards.
Gilt spine with blue label. From Biby, with Fredrik von
Celsings purchase notations on the front fly-leaf. 250:-

The story of Axel von Fersen’s efforts to rescue queen Marie Antoinette (and her
husband), in the form of a compilation of letters and journal entries. Based on the
German edition from 1969, compiled by Anni Carlsson.

9 FRIES, Th. M. & NYSTRÖM, C. Svenska polar-expeditionen år 1868 med kronoångfartyget Sofia. Reseskizzer af Th. M. Fries och C. Nyström. Med träsnitt,
färgtryck samt en karta. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1869. 8:o. (8),+ 231 s.+
4 färglitogr. planscher,+ dubbelsidig färglitogr. karta. Avtryck från planscherna, bl.
a. på titelbladet. Fläckar på s. 5, 12, 86 och i marginalen på s. 69-76 och 163. Annars
ovanligt ren inlaga. Något nött svart dek. okbd med lite stötta hörn och med begynnande revor i klotet längst upp och längst ned i falsarna. Ur Nils Fries bibliotek
och med hans diskreta inköpsanteckning i blyerts på eftersättsbladet.
1800:Hulth 20. Schiötz 346. Innehåller ett bihang med bibliografi över expeditionens resultat. Skildring av den svenska Spetsbergsexpeditionen 1868 under ledning av A. E.
Nordenskiöld.

10 FRIES, Th. M. Grönland. Dess natur och innevånare. Efter äldre och nyare författares skildringar samt egen erfarenhet. Med fyra färgtryckta planscher och elfva af
grönländare skurna träsnitt. Uppsala, Esaias Edquist, 1872. 8:o. (4),+ 176 s.+ 4 kol.
litogr. planscher,+ 7 träsnittsplanscher, samt träsnittsillustrationer i texten. Saknar
innehållsförteckning. Lager- och småfläckig. En av de kolorerade planscherna med
fläckar i marginalen. Något nött blått dek. okbd. Ryggen stött längst upp. Carl
Henrik Westers namnteckning, daterad 1892 på försättsbladet. Från Nils Fries bibliotek och med hans diskreta inköpsanteckning i blyerts på eftersättsbladet. 1500:-

Hulth 184. Groenlandica 46.7. Thorén s. 51f. Botanikern Thore Magnus Fries (18321913) deltog i ett flertal polarexpeditioner. Denna skildring av Grönland följde efter
hans deltagande i kanonbåten Ingegerds och briggen Gladans färd till Grönland
1871, under befäl av W. v. Otter resp. P. M. v. Krusenstierna. Syftet med resan var att
hämta hem de av Nordenskiöld året innan vid Ovifak på ön Disco funna stora block
av nickelhaltigt järn, som då förmodades vara meteoriter. Det största blocket står
nu utanför Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och väger 22 ton!

11 FRIESEN, Otto von. Upplands runstenar. En allmänfattlig öfversikt. Med 47 figurer i texten och 1 karta.
Uppsala, Akademiska bokhandeln, 1913. 8:o. (4),+ 96 s.+
stor utvikbar karta. Häftad och oskuren, i något nött
tryckt omslag.
250:-

12 (GENTILLET, Innocent.) Commentariorum de regno aut quovis principatu
recte et tranquille administrando. Libri tres. In quibus ordine agitur de concilio,
religione et politia, quas princeps quilibet in ditione sua tueri & observare debet.
Adversus Nicol. Machiavellum Florentinum. Strasbourg, Lazari Zetzneri, 1630.
12:o. (24),+ 715,+ (22) s. Some small stains. Underlinings on p. 148. Misprint with
small loss of text on pp. 227-30. Recurring dampstains in the margins. Small hole
in p. 689. Contemporary vellum. Number on spine. Signature of Gabriel Grÿß on
title page and the dating ”Amstelodami 8 junij 1641.” in ink. Endpapers with tears,
probably caused by attempts to identify the older vellum manuscript in the spine
of the binding. With the bookplate of Nils Fries and his purchase notation on the
rear paste-down.
4000:VD17 23:285866N. A later latin edition
of ”The Anti-Machiavelli”. The French
original ”Discours sur les moyens de
bien gouverner” was published in 1576
and the first latin edition in 1577. A
German translation in 1580. Innocent
Gentillet (1532–88) was a French jurist
and lawyer in Toulouse. He was exiled because of his anti-catholic views
(Jöcher II, 932).

13 HEDIN, Sven. Ett varningsord. Stockholm, Bröderna Lagerström, 1912. 4:o. 83,+
(blank),+ (1) s. Ståtligt lätt nött mörkblått marokängbd med upphöjda bind, blindpressad och förgylld dekor på främre pärmen guldornerade pärmkanter och gulddekor på pärmarnas insidor samt övre guldsnitt (Hedberg). Ryggen mycket lätt
blekt. Med dedikation ”Med tack från Sven Hedin våren 1912” samt ytterligare dedikation: ”Till Alice Trolle från hennes gamle vän Sven Hedin 24. juli 1936”. 3500:Nr 81 av praktupplagan på 100 numrerade exemplar på handgjort papper i större
format, med dekor och utformning av Arthur Sjögren. Av den sammanlagda upplagan anges detta exemplar vara nummer 999981.

14 HILDEBRAND, Hans Olof Hildebrand. Lifvet på Island under sagotiden. Stockholm, Joseph Seligmanns
bokhandel, 1867. 8:o. (8),+ 159 s. Småfläckar på titelbladet
och i marginalerna. Nött samtida hfrbd med sparsam
ryggdekor i svart och guld.
500:Första upplagan. Bygger på fem föreläsningar som Hildebrand höll i Stockholm.

15 LINNÉ, Carl von || UGGLA, Arvid Hj. (red.). Linnés dalaresa Iter Dalekarlicum
jämte utlandsresan Iter ad exteros och Bergslagsresan Iter ad Fodinas. Med
utförlig kommentar. Illustrerad. Stockholm, Hugo Gebers, 1953. 8:o. XVI,+ 432 s.+
planscher,+ 3 utvikbara kartor, varav en i facsimile,+ medbunden kommentarlapp
till den senare. Häftad. Gott skick.
250:Inledningar av Uggla, till Bergslagsresan tillsammans med Erik Holmkvist. I redaktionskommittén ingick Gösta Berg, J. A. Nannfeldt och Sigurd Wallin.

16 LUNDBERG, Oskar. Runristningen från Eggjum och forntro om havet. With
a summary in English; The Runic Inscription of Eggjum and old Tradition of the
Sea. Stockholm, Hugo Gebers förlag, 1949. 8:o. 48 s. Häftad. (Arctos Svecia 3.) Dedikation till Gösta Berg.
200:-

17 NOURI, Ali. Abdul-Hamid i karikatur.
Interiører fra Yildiz-Kiosk i billeder og
tekst ved Ali Nouri. Andet oplag. Köpenhamn, V. Pios Boghandel, 1903. 8:o.
104 s.+ utvikbar plansch. Häftad, med
något nött tryckt omslag.
800:Det svenska upplagan utkom samma år.
Samtida elak satir över den sista regerande sultanen Abdul Hamid av Ali Nouri
eller Knut Gustaf Noring som han hette
innan han konverterade till islam. K. G.
Noring föddes 1861 i Malmö och utvandrade till Turkiet i mitten av 1870-talet.
Här gifte han sig och konverterade. Han
gjorde karriär inom konsulatsbanan och
blev på 1880-talet vice konsul i Aten. På
grund av en falsk anklagelse ställdes han
inför rätta såsom föregiven utgivare av en antihamidisk skämttidning vid namn
Daoul. Han vägrade återvända till Konstantinopel och dömdes i sin frånvaro. Hans
avsky för Abdul-Hamid resulterade i denna bok samt “Unter dem Scepter des Sultans”, som utgavs i Berlin 1905. Det utvikbara faksimilet är den turkiska domen som
bragte författaren till landsflykt. Domen ges i översättning i företalet.

18 Oldenburg. Erik Oldenburgs lefnadssaga
berättad den 12 december 1905 eller två
dagar efter det han som ”typ” fyllde tjugu
år. Illustrerad. Stockholm, K. L. Beckmans
boktryckeri, 1905. 16:o. 39 s. Dekorerat
oskinnbd i lätt nött marmorerad pappkassett. Ryggen lite nött.
900:Detta är exemplar nr 12 av denna lilla (8,5
x 5 cm) bok. Erik Oldenburg (1867-1943) var
boktryckare och bl.a. VD för Centraltryckeriet i Stockholm.

19 RYDBERG, Viktor. Dikter. 1-2. Stockholm, Bonniers, 1882-91. 8:o. (8),+ 243; 159 s.
Lätt nött men stiligt grönt hfrbd med röd titeletikett och gulddekor i jugendstil på
ryggen (Hedberg). Ryggen något blekt och pärmarna lite solkiga. Övre guldsnitt.
Omslagen medbundna. Ur Carl Magnus Carlanders bibliotek, tryfferad med medbunden avskrift av dikten ”Himlens blå” längst bak. Olga Dalströms namnteckning på försättsbladet.
950:Första delen i andra tusendet, andra delen i sjätte. Dikten ”Himlens blå” publicerades i ”Vintergatan” 1895.

20 RÅLAMB, Claes. Kort beskriffning
om thet som wid then Constantinopolitaniske resan är föreluppit, huruledes
Kongl. may:tz anförtrodde ährender
äro förrättade, sampt uthi hwad wilkor
then turkiske staten widh samma tijdh
befans. Giord [...] Herr Carl Gustaff,
Sweriges, Göthes och Wändes konung
etc. til skyldigh underrättelse, aff thesz
troo, och underdåninge tienare til Portam Ottomannicam extraordinarie
affskickader Clas Rålamb, anno 1658.

Stockholm, Henrich Keyser, 1679. 4:o. 93,+ (11) s. Lagerfläckig och med småfläckar,
större fläck i inre marginalen på s. 27-31. Hårt nött senare marmorerat pappbd
(Knut Hässlers bokbinderi). Delvis loss i ryggen. Ur Thore Virgins bibliotek, med
hans förgyllda pärmstämpel.
2500:Collijn sp. 808. Atabey 1010. Utgavs tillsammans med ”Observationes juris practicæ”.
Den första tryckta svenska reseskildringen till Turkiet! Hovrättspresidenten Claes
Rålamb (1622-1698) var extraordinärt sändebud åt Karl X Gustaf till Höga porten
1658 för att åstadkomma ett förbund gentemot Polen. Uppdraget misslyckades dock,
men reseskildringen innehåller mycket av kulturhistoriskt intresse bl.a. den första
svenska skildringen av kaffedrickande.

21 SIMONIUS, Johannes. De auctoritate regia, et de regni Svetici dignitate atq. felicitate oratio,[...] in Regia Sveciae salana a.d. 12 aprilis anni 1626. Uppsala, Eschillius Matthiae, 1626. 4:o. (40) s. Titeln tryckt inom träsnittsram. Fläckig och med
fuktränder. Tagen ur band, något snett skuren.
4500:Collijn sp. 852. Johannes Simonius (1565-1627) var professor i Rostock när han som
den förste blev kallad till den nyskapade skytteanska professuren i Uppsala 1625.
Han var en av de första i en lång rad utländska lärde som kallades till Sverige för att
höja undervisningens nivå. Som professor i retorik i Rostock var han redan välkänd
för svenska studenter, bl.a. hade Adler Salvius studerat hos honom. Detta tal av
honom har även ett politiskt innehåll. Det behandlar Gustav Vasas regeringstid och
han fastslår i talet att grundvalen för riket är fundamentallagarna, dvs de lagar som
reglerar förhållandet mellan kungen och folket. Dessa kan kungen inte rubba, för i
så fall blir han en tyrann och folket har då rätt att störta honom.

22 SÖDERBERG, Hjalmar. Förvillelser. Illustrerad av Adolf Hallman. Stockholm,
Bonniers, 1938. Stor 8:o. 188 s. Oskuren i förlagets dekorerade ljusgrå klotband.
Sista arket loss. Några minimala fläckar på bakre pärmen.
500:-

23 THALBITZER, William. Two Runic
Stones from Greenland and Minnesota.
Illustrated. Washington, Smithsonian
Institute, 1951. 8vo. (2),+ 71 pp.+ plates,+
folding printed tab. Sewn as issued.
(Smithsonian Miscellaneous Collections
volume 116, number 3.)
350:About the infamous Kensington runstone,
which the author considers a genuine runestone from the 14th century (the general
opinion today is that it is a fake), and the
Kingittorssuaq stone in Greenland, which
was found in 1824 and generally considered to be from the 13-14th century.

24 TISELIUS, Carl A. Bohusläns märkligare gårdar. Bidrag till gårdarnas och
släkternas äldre historia. 1-2. Illustrerad.
Göteborg, Förlagsaktiebolaget Västra
Sverige, 1926-27. 8:o. (2),+ VIII,+ 257; (2),+
VIII,+ 326 s. Lätt nötta vinröda halvmarokängbd med rödstänkta snitt och medbundna främre omslag (Ivar Hanssons
bokbinderi). Ryggarna lite blekta. Andra
delen med författarens namnteckning på
omslaget. Med Hans Rhodins och Nils
Fries exlibris.
1900:Nr 77 av en numrerad upplaga på 100 exemplar på bättre papper.

25 UNDÉN, Östen. Studier i internationell äktenskapsrätt
särskilt med hänsyn till Haag-konventionerna. 1-2. Lund,
1913. (4),+ 96; (4),+ 69 s. Understrykningar med blyerts,
hack i främre snitten mot slutet och en liten pappersförlust
på andra delens titelblad. Senare blått kbd med guldornerad
rygg. Namnteckning.
750:-

26 [Uppsala universitet.] Framställning angående undervisningen samt de för den och för
förvaltningen varande inrättningar vid universitetet i Upsala vår-terminen 1858. Uppsala,
C. A. Leffler, 1858. 8:o. (18) s. Ljust lagerfläckig.
Sammanbunden med:
Framställning angående undervisningen samt de för den och för förvaltningen varande inrättningar vid universitetet i Upsala höst-terminen 1858. Uppsala,
C. A. Leffler, 1858. 8:o. (18) s. Något lagerfläckig och med solk och fint utförda reparationer i övre ytterhörnet. Det blå omslaget
medbundet, med ett par små lagningar och
med bläckpåskrift. Sammanbunden med:

Föreläsningar och öfningar vid Kongl. Universitetet i Upsala. Vårterminen
1861-Vårterminen 1870. Uppsala. C. A. Leffler resp. Kongl acad. boktryckeriet resp.
W. Schultz resp. Ed. Berling, 1861-70. 8:o. 16,+ (1); 16,+ (1); 16,+ (1); 16,+ (1); 16; 15; 15,+
(1); 15; 15,+ (1); 15; 15,+ (1); 16,+ (1); 16,+ (1); 15,+ (1); 15,+ (1); 15,+ (blank),+ (1); 15,+ (1);
15,+ (1); 15,+ (1) s. Delvis lagerfläckiga. Värre i delarna för vårteterminen 1863 och
höstterminen 1864. Svart hkbd med sparsamt guldornerad rygg. De tryckta omslagen medbundna, utom i häftena VT 1863, HT 1863 och HT 1864. De två äldsta häftena i mindre storlek än de övriga. Ur Nils Fries bibliotek och med hans diskreta
inköpsanteckning i blyerts på eftersättsbladet.
1600:Sammanlagt 21 stycken terminsprogram i en trevlig samlingsvolym.
27 Weibull. HOLMBERG, Åke m. fl. (red). Studier tillägnade Curt Weibull den 19
augusti 1946. Göteborg, 1946. 8:o. 356 s. Titelbladet tryckt i rött och svart. Senare
halvlinneband, något blekt rygg med titeletikett och med omslaget medbundet
(Gabrielsons bokbinderi).
600:I redaktionen ingick även Hans Lennart Lundh, Erik Lönnroth och Gunnar Olsson.
Med bidrag av Sverker Arnoldsson, Artur Attman, Erik Bollerup, Sven Eriksson,
Magnus Fahl, Erik Grill, Walfrid Holst, Ragnar Olsson, Sture Bolin samt redaktörerna.

Erbjudande:
NORDIN, Jonas & MAGNUSSON, Börje. Drömmen om stormakten. Erik Dahlberghs Sverige. Rikt illustrerad. Stockholm, Medströms förlag, 2015. 8:o. 303,+ (1) s.
Förlagsband med skyddsomslag, ryggen kopparplåtsfärgad!
300:Vacker bok om Erik Dahlbergs ”Svecia antiqua et hodierna” och hans tecknade förlagor.

