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Nyhetslista 12

Konserter 1901-(1944) [=handskrivna pärmtitlar]. Samling av tidningsurklipp och
tryckta konsertprogram fint kronologiskt inmonterade och daterade av Gustaf
Tullgren. Samlade i fem album med klotryggar och tryckta pärmar tillverkade av
Wilhelmssons boktryckeri resp. Esselte, 1900-(1930).
6000:Varje album omfattar ca 100 sidor och artiklarna oftast dubbelspaltigt inklistrade,
ibland utvikbara, och med de tryckta programmen inmonterade och blädderbara.
Innehåller sammanlagt ca. 250 tryckta program och programblad oftast åtföljda av
en eller flera tidningsrecensioner av konserten, ibland med handskrivna kommentarer. Det första albumen börjar med programbladet för Wilhelm Stenhammars och
John Forsells konsert 1901 med ifyllda kompletteringar, medan det första programmet med åtföljande recension är Willy Burmesters konsert i Landstingsalen i Malmö den 8 november 1901. Första månaden 1901 berör Malmö, därefter Stockholm.
Sista albumet slutar i princip 1939, med enbart några kompletterande recensioner
från slutet av 1944 och några ej inklistrade från 1945 och 1946.
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Musikaliska uppsatser och notiser
1908-1942 [=handskrivna pärmtitlar].
Samling av tidningsurklipp fint inmonterade av Gustaf Tullgren, samtliga daterade och samlade i 12 album
med klotryggar och tryckta pärmar
tillverkade av Wilhelmssons boktryckeri resp. Esselte, 1907-(1936).
4500:Varje album omfattar ca 100 sidor och
artiklarna oftast dubbelspaltigt inklistrade, ibland utvikbara. Varje volym
med handskrivet alfabetiskt register.
Artiklarna huvudskligen klippta ur
Svenska dagbladet, Dagens nyheter och
Nya Dagligt Allehanda, men även ur Aftontidningen, Aftonbladet, Vecko-Journalen.
Ibland med handskrivna kommentarer. Många av artiklarna är skrivna av de båda
fasta tidningsskribenterna Wilhelm Peterson-Berger och Moses Pergament, men
många andra återkommer flitigt som Patrik Vretblad, Helmer Key m.fl., liksom
många anonyma notiser. Småsaker rapporteras, konserter, recensioner, skvaller
m.m. liksom stora händelser som Puccinis död, Jean Sibelius fyller 60 och 70, invigning av konserthuset, Stenhammars död, Bach 250 år, och som passande avslutning
redogörs noggrant för Peterson-Bergers död 1942. De innehåller dessutom ett antal
mot jazzmusik mycket kritiska artiklar.
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[Adelsprivilegier 1611.] Then stormechtige, höghborne furstes och
herres, herr Göstaf Adolphs, Sweriges, Göthis och Wendis uthwalde
konungs och arfffurstes, storfurstes til Finland, hertigs til Eestland
och Wetzmanneland, priwilegier,
gifne menige Swerigis rikis ridderskap och adel, och them bebrefwade uthi Nyköping, uppå thet åhr
effter wårs herres Jesu Christi födelse M DC XI. Stockholm, Anund
Oluffsons effterlåtne änckia, (1612).

4:o. (21),+ (3, blanka) s. Bläckplump på s. (8-9) och med samtida paragrafindelning
i marginalen med bläck liksom bläckanteckningar på sista blanka bladet. Tagen ur
band. Datering och ”No. 10” på titelbladet i bläck.
3000:LIBRIS-ID:3303928. Warmholtz 6785, not. De nya adelsprivilegierna, daterad Nyköpings slott den 10 januari 1612 utarbetades i samarbete mellan Gustaf II Adolf och
Axel Oxenstierna och de stärkte framförallt högadelns makt. Anteckningarna är
kommentarer till privilegierna, uppställda i paragrafer.

4 (ARFWEDSON, Carl David.) Konung Carl XI och
hans gunstlingar. Historisk roman i två afdelningar
af författaren till Förenta staterna och Canada, m.m.
1-2. Norrköping, Östlund & Berling, 1845. 12:o. 227; 252
s. Lagerfläckig, kraftigt emellanåt. Något nött samtida
hfrbd. Namnteckning.
450:-
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Baedeker. Konstantinopel. Balkanstaaten, Kleinasien, Archipel, Cypern.
Handbuch für Reisende von Karl Baedeker. Mit 18 Karten, 50 Plänen und 15
Grundrissen. Leipzig, Verlag von Karl
Baedeker, 1914. 8vo. LXXIV,+ 484 pp.+
35 plates, many of which are folding. Red
publ. cloth. Marbled edges. Nice copy.

1500:Second edition.

6 (BJURSTRÖM, Gustaf.) Klockarens berättelser. Taflor ur Stockholmslifvet af Gustaf
B.....m. förf till ”bilder ur Stockholmslifvet”.
Stockholm, J. & A. Riis, 1874. 8:o. 281,+ (3) s.
Sista bladet med liten papperlagning i inre
marginal. Samtida hfrbd, guldornerad rygg.
Ur Franz Willanders samling i Malmö, med
hans namnstämpel, och ur Nils Tidmarks,
med hans namnteckning.
600:Gustaf Bjurström, flitig författare med många
minnen från livet i Stockholm.
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(Coyet). Schwedisches Beginnen, zu einführung und befestigung der Schiffart
und Handlungen in demselben Königreich und Landen, aus dem Schwedischen
Exemplar, von einem vonehmen Schwedischen Ministro herkommend, in Niederländische Sprache, und aus derselben folgendes in die Hochteutsche übersetzet.
Im Jahr 1660. No place, (1660). 4to. (11) pp. Minor hole through the title leaf. Sewn,
with blue spine paper, uncut. 
3000:VD17 23:317501G. LIBRISID:13578973 (one copy).
Bundschuh-van Duikeren p. 810 [dt-2566]. Two
versions exist, one with
four leaves and one with
six. Translated from the
Dutch ”Sweetse desseynen
aengaende het invoeren
ende stabilieren vande navigatien ende commercien
in der selver rijcken ende
landen”, from an alleged
Swedish original: ”Over
geset uyt de Sweetse Copye, die gevonden is onder
de Brieven vande Heere
Coyet“.
An anti-Swedish
pamphlet. It argues that
the new Collegium for
Trade and Shipping has
the prime goal of creating
a Swedish dominion in
the Baltic. The Dutch version seems to be more aggressive against Sweden than the
German translation. There probably doesn’t exist any Swedish original. The Swedish
diplomat Peter Julius Coyet (1618-67) arrived in Haag in november 1659 with the
mission of getting Dutch support against Denmark in the new peace negotiations,
a mission that failed completely. The Swedish dominion of the Baltic, a ”Dominium
maris Baltici” – against which the pamphet warns – was actually one of Coyet’s favorite ideas (SBL).

8

[Handel 1614.] Ordinantie, huruledes
köphandelen aff rjksens inbyggiare,
så wäl som fremmande drifwas skal.
Gjord i Örebroo på Rijkzdaghen, anno
M. DC. XIIII. Stockholm, (Kongl.
tryckeriet, 1615). 4:o. (16) s. Sammanbunden med:
[Patent om köphandeln 1615.] Wij Gustaf Adolph, medh Gudz nådhe, Swerigis, Göthis [...] ordning och stadga vti
köphandelen, huru den så aff inländske
och inbyggiare som fremmande drifwas
skulle innan Sweriges rijke [...] Wäsby
gård then 23 februarij åhr 1615. (Stockholm, Kungl. tryckeriet, 1615). 4:o. (8) s.
Tagen ur band.

6000:-

LIBRIS-ID:8954081 & 3303951. Qviding s. 169. Det fjärde trycket enligt Quiding rörande handel, och den första allmänna förordningen om handelns ordnadne. Til�läggspatentet har tillkommit dels då ”... mången den samma fast öfwerträder... oss
till förklening och wåre städer til fördärff” och dels för att ”.. ytterlighare förklara
the puncter i ordinantien, som anten orätt äre uttydde, eller eliest på någon tijdh
tilgörendes limiteres kunde”.

9 Josephson. DAHLGREN, Lotten. Grannarna vid Kungsängsgatan. Ett par kapitel ur
en svensk tondiktares historia. Stockholm,
Wahlström & Widstrand, 1914. 8:o. IX,+ (1
blank),+ 226 s.+ planscher. Rödbrunt hfrbd
med upphöjda bind, guldornerad rygg och
marmorerade snitt (Carl Lunds bokbinderi).
Ryggen lite blekt. Främre omslag medbundet. Liten förlagsstämpel på titelbladet. Med
Gustaf Collijns och Nils Fries exlibris. 350:Grannarna på Kungsängsgatan i Uppsala
var Malla Montgomery Silfverstolpe och Alida Knös, runt vilka Josephson, Wennerberg,
Atterbom och andra cirklade.

10 KRAHMER, Gerhard. De tabula mundi ab Joanne Gazaeo descripta. Scripsit Gerhardus Krahmer.
Adicectus est tabula. Berlin, Weidmannos, 1920.
8vo. (6),+ 64pp.+ folding map. Sewn as issued,
uncut. Slighly worn spine with the title written in
ink. From the library of Alf Henrikson, with his
bookplate.
450:John of Gaza, a 6th-century Christian grammarian who wrote a 703 hexameters work on a mural
painting, depicting an allegorical world map in the
winter baths of Gaza or Antioch.

11 Linné. FRIES, Th. M. Linné. Lefnadsteckning. 1-2. Illustrerad. Stockholm, Fahlcrantz & co, 1903. 8:o. (4),+ 364,+ 1-48; (2),+ IV,+ 444,+ 1-46,+ (1) s. Något nötta gröna hfrbd, guldornerade ryggar med röda titel- och deltiteletiketter, marmorerade
snitt (Hedberg). Två volymer. Ryggarna blekta, och andra delens frampärm med
ljus rand överst. Med Nils Fries exlibris. Tillsammans med:
KROOK, Hans. Linné. Lefnadsteckning af Th. M. Fries Personregister. Uppsala,
Almqvist & Wiksell, 1956. 8:o. 31 s. Häftad. Omslaget delvis gulnat. Dedikation
från utgivaren till Nils Fries.
1200:-

12 [Läroverkskommittén.] Betänkande
afgifvet den 8 december 1902 af den
för utredning af vissa frågor rörande de allmänna läroverken den 26
maj 1899 i nåder tillsatta kommitté.
1-2. Stockholm, Isaac Marcus’ boktryckeri, 1902. 8:o. (4),+ VII,+ (blank),+ 407,+
(1); (4),+ 413-1043,+ (2) s. Tillsammans
med:
VERLANDER, J. P. Sakregister till
Läroverkskommitténs den 3 december
1902 afgifna betänkande. Stockholm,
Nya tryckeri-aktiebolaget, 1903. 8:o. 30,+
(1) s. Första arbetet i rött skinnbd med
sparsamt guldornerad rygg, blindpressad ram på pärmarna och helt guldsnitt.
Thore M. Fries namn präglat på främre
pärmen. Registret häftat. Med fuktrand
i hörnet på främre omslag samt reva i bakre omslaget och sista sidan. Dedikation
till Th. M. Fries. Ur Nils Fries bibliotek.
3500:Theodor (Thore) Magnus Fries (1832-1913) var bland annat professor i botanik vid
Uppsala universtitet. Han var ordförande i 1899 års stora läroverkskommitté vars
slutbetänkande föreligger i detta band.

13 Nordenskiöld. FRIES, Th. M. Adolf
Erik Nordenskiöld och hans upptäktsfärder 1858-1879 jemte en lefnadsteckning af ångaren Vegas chef
kapten Louis Palander. Med porträtter,
illustrationer och en karta. Tredje upplagan. [Jämte ett tillägg: Nordenskiöld
efter Vegafärden af Dr. C. Forsstrand].
Stockholm, Bonniers, 1881. 8:o. 48,+
4 s.+ karta. Häftad i något nött tryckt
omslag. Liten förlagsstämpel på främre
omslaget. Ur Nils Fries bibliotek. (Lefnadsteckningar öfver stora svenske
män.)
300:Utgavs först 1880 som Öresskrifter för folket nr 105, och gavs då även ut på danska
och tyska. Theodor (Thore) Magnus Fries (1832-1913) var professor i botanik vid Uppsala universtitet. Han var son till Elias Fries och farfar till Nils Fries.

14 SCHIERN, Frederik Eginhard. Origines et migrationes Cimbrorum. Diss. Köpenhamn, Bianco
Luno, (1842). 8:o. III-VIII,+ (2),+ 82,+ (1) s. Häftad,
med tryckta omslag. Ur Alf Henriksons bibliotek,
med hans exlibris.
600:Frederik Schiern (1816-82) var dansk historiker och
politiker. Detta är hans avhandling, och han blev
1851 professor vid Köpenhamns universitet. Hans
enda större verk, ”Europas folkestammer”, 1851, blev
aldrig färdigt.

15 SPARRMAN, Anders. Resa till Goda HoppsUdden, södra pol-kretsen och omkring jordklotet, samt till Hottentott- och Caffer-landen,
åren 1772-76. 1-2:2. Faksimilupplaga. Stockholm,
Rediviva, 1968. 8:o. Förlagets hfrbd med blindpressade ryggar. Två volymer. Fint exemplar.
Med Nils Fries exlibris. Med de inklistrade tygbitarna. (Suecica rediviva 1.)
1600:-

Tryckt i 550 numrerade exemplar, varav detta är nummer 362. Originalutgåvan
innehöll två exempel på tyg av bark, som Sparrman hade tagit med sig ” från Othaheiti”. Till denna ambitiösa faksimilutgåva har man med hjälp av chefen för Etnografiska museet, Bengt Danielsson, anskaffat motsvarande tyg-exempel.

16 (STRINNHOLM, Anders Magnus.) Namnkunniga svenska fältherrars lefverne. Första
delen, innehållande, i tvänne band, kongl. rådet
och fälmarskalken grefve Magnus Stenbocks
bedrifter och öden, med portrait. Stockholm,
Zacharias Haeggström, 1821. 8:o. Litogr. porträtt,+ X,+ 278; (2),+ 281-706,+ (4) s. Första delen
med lätta lagerfläckar, något mer på s. 105-112.
Nära samtida något nött hfrbd, svart- och
guldpräglad rygg med fyra breda upphöjda
bind. Nötningar på de upphöjda binden. Från
Trolleholm, med Carl Trolle Bondes förgyllda
monogramprägling på ryggen.
1500:Setterwall 4954. Med både huvud (serie)- och
deltitelbladet i första delen. Allt som utkom av
A. M. Strinnholms planerade serie om fältherrar. Den utgavs även separat dvs. utan serietitelbladet samma år hos Ernst Ortman, dock utan
porträttet, och troligen mindre omfattande. Förordet i del ett är signerat Nils M. Th.**. Porträt�tet är graverat av A. U. Berndes 1820.

17 Svenska turistföreningens årsskrift. 1-6.
Stockholm & Uppsala, A. L. Normans respektive Almqvist & Wiksell, 1887-1890. 8:o.
48; 39; 56; 88 s. Enkelt svart klotryggbd med
gråpappersklädda pärmar och handskriven
titeletikett. Från Nils Fries bibliotek och
med hans inköpsnotering i blyerts på eftersättsbladet.
1500:Del 1-3 i nytrycket från 1890.

18 TEMPLE, William. Remarques sur l’estat
des provinces unies des Païs-bas. Faites en
l’an 1672 par monsieur le chevalier Temple.
The Hague, Jean & Daniel Steucker, 1674.
8vo. (20),+ 361,+ (1) pp. Contemporary vellum. From the library of Biby mansion in
Södermanland, Sweden.
3500:Sir William Temple (1628-99) was an English statesman, diplomat (envoy to Brussels
in 1665-68 and ambassador at The Hague
in 1668-70 and in 1674-79) and essayist. He
turned to miscellaneous writing during
leisure periods in his career and retirement
at Moor Park, Surrey, where he employed
Jonathan Swift as a secretary. The Celsing
brothers at Biby, Ulric and Gustaf, were
Swedish diplomats, mostly in Constantinople, and famous for their collection of Ottoman portraits and paintings.

19 WERWING, Jonas || STIERNMAN, Anders Anton (utg.) Konung Sigismund
och konung Carl den IX:des historier, uti hwilka beskrifwes Sweriges Rikes då
warande oroliga tilstånd, samt dess med Dannemarck, Pålen och Ryssland förda
krig, sammanskrefna af Jonas Werwing och nu af des handskrift i allment tryck
med korta anmärkningar och et omständeligt register utgifna af Anders Anton
von Stiernman. 1-2. Stockholm, Lorentz Ludwig Grefing, 1746-47. 4:o. Utvikbart
grav. porträtt,+ (36),+ 232, 231-470,+
(76); (4),+ 238,+ (42),+ (4),+ 272 s.+
utvikbar grav. plansch. Träsnitt på
s. 137 i andra delen. Titelbladen med
fläckar, fläck s. 311 i första delen,
lagerfläckar. Båda planscherna med
förstärkning i veck. Samtida hfrbd,
något nötta ryggar med upphöjda
bind och svarta titeletiketter, diskret
lagning på andra delens övre kapitäl
och liten skada nedtill. Två volymer.
Samtida namnteckning på titelbladen och spår av rött sigill på främre
pärmens insida.
6000:-

Warmholtz 3437. Den sista pagineringsföljden med eget titelblad i andra delen innehåller bilagor. Jonas Werwing (†1697) var en oblyg kompilator och från 1685 assessor
i Antikvitetskollegiet. Han fick på 1690-talet det officiella uppdraget att teckna Sigismunds och Karl IX:s historia, och skrev då helt fräckt av Arnold Johan Messenius
opublicerade manuskript om dessa - utan att nämna dennes namn - och kompletterade med uppgifter hämtade ur Johannes Messenius likaledes opublicerade Scondia
illustrata. Han lyckades dock aldrig ge ut verket, trots att det hunnit granskas av
censor librorum, Claes Örnhielm. Eric Palmskiöld granskade det efterlämnade manuskriptet ånyo 1704 för utgivning och företog enstaka ändringar, men det blev först
den flitige Stiernman, som med tillägg och ändringar publicerade verket, vilket rätteligen borde tillskrivas den olycklige Arnold Johan Messenius.

20 [Vetenskapssociteten i Uppsala] Kongl.
maj:ts nådige resolution uppå riks-rådets, praesidentens, academiae cantzlerns
och praesidis illustris wid den i Upsala
inrättade societas literaria och scientiarum, wälborne grefwe Arwed Horns
inlefwererade underdånige memorial.
Gifwen Stockholm i råd-cammaren den
11 novembris 1728. (Stockholm), J. H. Werner, 1729. 4:o. (8) s. Fint tagen ur band. Lös
i häftningen. Genomgående liten reva i
övre marginalen. Ur Nils Fries Bibliotek.

1500:Det var i och med den här resolutionen
som Vetenskapssociteten i Uppsala kom
under kungligt beskydd.

21 Vårt land. En skildring i ord och bild. Illustrerad. Stockholm, Fahlcrantz & Co,
1888. 4:o. (2),+ 206 s. Rikt dekorerat blått marokängband, guldornerad rygg med
röda inläggningar, upphöjda bind och gul titeletikett, frampärmen guldornerad
med inläggningen i brunt och rött, bakpärmen med förgylld ram och blommor i
hörnen, inre guld bordure, pärmpapper och försätt i sammet (P. Herzogs bokbinderi). Ryggen något blekt med en liten skrapning på övre kapitäl.
6000:Mycket fint band, möjligen för någon utställning. Med bidrag av Gustaf A. Aldén,
Wilhelm Berg, C. J. Bergman, C. E. Bergstrand, August Bondeson, August Cajanus,
G. Djurklou, Anders Flodman, Wilhelm Koersner, John Neander, Johan Nordlander,
Magnus Nordström, B. Schlegel, Albr. Segerstedt, Th. Strömberg, Johannes Sund-

blad, C. O. Widmark och Eva Wigström. Bilder av O. Arborelius, D. v. Essen, A. T.
Gellerstedt, Rob. Haglund, C. F. Hernlund, P. D. Holm, C. W. Jaensson, John Kindborg, Severin Nilsson, Gustaf Rydberg, T. Tallberg, J. Tirén och G. T. Wallén.

