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Nyhetslista 82

(BERG, P. G.) Svensk Plutarch för ungdom. Med sjuttiotvå
porträtter. Stockholm, hos P. G. Berg, 1849. 12:o. (4),+ 264 s.+
12 litogr. planscher. Enstaka blyertsanteckningar. Modernt
grått stänkmarmorerat pappband med grön titeletikett.

800:Korta men slagfärdiga biografier över 72 stora svenskar, varav
66 män och 6 kvinnor. Dessa är Fredrika Bremer, Heliga Birgitta, Christina Gyllenstierna, Anna Maria Lenngren, Hedvig
Charlotta Nordenflycht och Anna Charlotta Schröderheim.
Varje plansch innehåller ett antal svenska porträtt.

2

BERGMAN, Carl J:son. Kungl. Smålands Husarregementes historia 1543-1919.
Eksjö, Eksjö tryckeri Aktiebolag, 1919. 8:o. 72 s. Illustrerad. Senare gult pappband
med svart ryggtiteletikett och med det färglitograferade fast nötta omslaget medbundet. Inlagda i en ficka i främre pärmen ligger 5 fotografier av författaren, tre
stycken signerade och daterade 1896, 1915 resp. 1918.
900:Carl J:son Bergman var fanjunkare vid Smålands husarregemente. Samtliga av de
medlagda fotografierna är tagna i Växjö utom det äldsta från 1896 som är taget
Stockholm, sannolikt under hans utbildning.

3

BLANCHARD, Pierre. Ungdomens plutark,
eller sammandragna lefvernes-beskrifningar
öfver store män. Med deras porträtt. Öfversättning av D. Krutmejer. 1-8. Stockholm,
Henrik And. Nordström, 1807-16. 8:o. (6),+
169,+ (1) s.+ 5 grav. planscher; (4),+ 191,+ (1)
s.+ 5 grav. planscher; (4),+ 192 s.+ 3 grav. planscher; (4),+ 178 s.+ 4 grav. planscher; (4),+
172 s.+ 4 grav. planscher; (4),+ 178,+ (2) s.+ 4
grav. planscher; (4),+ 182 s.+ 3 grav. planscher;
(4),+ 171 s.+ 3 grav, planscher. Enstaka fläckar.
Svarta samtida hfrbd, guldornerade ryggar
och gröna marmorerade snitt. tre volymer.
Bortskrapad namnteckning i första delen.

1500:Sammanlagt 31 graverade planscher. Komplett svit av den svenska översättningen av
Pierre Blanchards (1772-1856) biografier i ” Le plutarque de la jeunesse ou abrégé des
vies des grands hommes”.

4 CEDERBERG, Björn. Hej! Se I mej!
Nya vykortsboken. Verser i alla väder,
då det gäller att skrifva på vykort. 350
nyförfattade svenska originalstycken.
Lämpliga för de gamla såväl som för
de allra nyaste i marknaden utkomna
korten samt lämpliga versrim till förlofningar, bröllop-, namns- och födelsedagar samt många andra högtidliga
och glada tillfällen. Andra upplagan.
Stockholm Carl Larsons förlag, 1907.
8:o. 119 s. Häftad, något trasig i ryggen.
250:Denna mycket blandade samling av
mer eller mindre lyckade verser, mest
det senare, har förhoppningsvis räddat
många osäkra vykortskrivare.

5

(CHEMNITZ, Bogislaus Philipp von.) Dissertatio
de ratione status in imperio nostro RomanoGermanico. In qva, tum, qualisnam reverà in eo
status sit; tum, qvae ratio status observando quidem, sed magno cum patriae libertatis detrimento,
neglecta hucusq: fuerit; tum deniq: quibusnam
medijs antiquus status restaurari ac firmari possit,
dilucidè explicatur: Autore Hippolitho à Lapide.
(Stettin?), 1640. 4to. (16),+ 231, 234-258,+ 152,+ 55 pp.
Minor spotting, a few old ink underlinings. Large
copy with large margins. Modern full calf, blind
stamped spine with raised bands and red label,
boards with blind stamped border. Owner’s signature on title ”Sum Johannis ab Ehrenholtz equitis
Silesiium”, and with the book plate of Rolf Norberg.

18000:-

VD17 1:018785Y. USTC 2075655. First edition of Chemnitz’ important work on the
constitution of the Holy Roman Empire and a critic of its Habsburg rulers. The work
was prohibited and burnt in the Habsburg countries when published. From 1647 new
editions were published, and it was met with several replies and comments.
Bogislaus Philip von Chemnitz's (1605-78) ”Dissertatio” has long been recognized
as one of the most important and successful works of international law composed
during the Thirty Years War, and it formed a starting point for a new discussion
about the constitution. Chemnitz’ conclusion was that the Holy Roman Empire not
should be viewed as monarchical but as an aristocracy composed of various sovereign political entities.
Chemnitz was recognized by the Swedish
chancellor, Axel Oxenstierna, who took
him into Swedish service and he worked for
the Swedish interests in the Westphalian
Peace discussions. If he worked at the behest of the Swedes already during the work
of the ”Dissertatio” is still under discussion. Later, he produced the large offical
Swedish history of the war, ”Königlischen
Schwedischen in Teutschland geführten
Kriegs”, published in folio in 1648-53.

6 CICERO, Marcus Tullius. De officiis
libri tres. Accedunt Cato Major s. de
Senectute, Laelius s. de Amicitia, Paradoxa et Somnium Scpionis. Ex recensione Josephi Oliveti. Härnösand,
(C. G. Nordin), 1803. 8:o. (2),+ 278 s.
Lätta lagerfläckar. I oskurna ark, som
direkt från tryckeriet, vikta en gång.

600:Ovanligt skick, och som sådant ett fint
studieobjekt i boktillverkningsteknik.
Tryckt av Härnösands första boktryckare Carl Gustaf Nordin (1749-1812),
vars tryckeriverksamhet i Härnösand
startat bara tre år tidigare.

7

COLUMBUS, Johannes (pres.) || DYRING, Petrus L. (resp.) Exercitatio historicoethica de talione. Stockholm, Henricus Curio, (1677). 8:o. (31) s. Fläck på titelbladet. Tagen ur band.
900:Denna avhandling om hämnd finns ej i Lidén! Närkingen Petrus Dyring förekommer i en annan dissertation samma år under Benzelius presidium.
Med hyllningsvers till Petrus Dyring av Eric Aurivillius på grekiska och av Martin Brunnerus på
latin. Johannes Columbus (1640–84) var latinpoet och professor i poesi i Uppsala, samt bror till
Samuel Columbus. Johannes var stor auktoritet på
de klassiska författare och dessutom en av Sveriges
främsta latinskalder. Han breddade den klassiska
bildningen i Uppsala mycket genom att utöka katalogen över lästa författare och hans verksamhet
som föreläsare var en verklig förnyelse inom det
ämne han företrädde. Bland de tjugusex disputationer i skilda ämnen, för vilka han presiderade,
finnes ett och annat arbete av realfilologisk karaktär, som i sin mån vittnar om Columbus intresse för
denna sida av facket (SBL). Han behärskade vid sidan av latinet både grekiska och
hebreiska samt uppskattade både italiensk och tysk samtida poesi. Han var sedan
1672 gift med Margareta Scheffer, dotter till professor Johannes Schefferus.

8

FINSCHER, Ludwig (Ed.) Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine
Enzyklopedie zur Musik begründen von Friedrich Blume. Zweite, neubearbeitete
Ausgabe herausgegeben von Ludwig Finscher. 26 Bände in zwei Teilen. Kassel.
Bärenreiter Metzler, 1994-2008. 8vo. Illustrated. Publ. cloth with dustwrapper. 29
volumes.
25000:-

Complete set of Die Musik in Geschichte und Gegenwart, MGG. Sachteil 1-9 + Register (with CD); Personenteil 1-17 + Register; Supplement.

9 [Geijer.] Rättegångshandlingar i tryckfrihetsmålet emellan stads-fiscalen Ekström och professor E. G. Geijer. Uppsala, Palmblad & C, 1821. 8:o. 93,+ (1) s. Något
lagerfläckig. Oskuren och ouppsprättad i lösa ark.
3500:Bring 1125:2. Åhlen 18.79 not. Åhlén, Ord
mot ordningen s. 226ff. Det ovanliga rättegångsprotokollet från den uppmärksammade tryckfrihetsrättegången mot
historieprofessorn Erik Gustaf Geijer
och hans bok ”Thorild. Tillika en philosophisk eller ophilosohpisk bekännelse”, som publicerats i december 1821.
Hovkanslerns anklagelspunkter gällde
att bokens innehåll stred emot den rena
evangeliska läran ”mot våra heliga trosläror”. Den 3 februari 2022 belades boken
med kvarstad och 455 av de tryckta 1000
exemplaren hämtades in. Åklagaren,
stadsfiskalen Ekström, framställde därpå
den 7 februari inför akademiska konsistoriet i Uppsala sina åtalspunkter mot
boken. Geijer inkom med sina svar däremot den 10 februari och samma dag utsågs
jury bestående av åtta teologer och en jurist. Dessa sammanträdde den 14 februari
och behövde bara ha överläggning en kvart för att komma fram till svaret nej rörande bokens eventuella brottslighet. Geijer frikändes och kvarstaden släpptes. Till studenterna som samma dag hyllade honom yttrade Geijer ”Vår glädje är en, ty svensk
lag och rätt har bekräftat den vetenskapliga forskningens frihet.”

10 (GREENE, Edward Burnaby.) Critical
Esssays. London, printed by T. Spilsbury for J. Ridley, 1772. 8vo. (4),+ xii,+
327,+ (1) pp. Together with:
(GREENE, Edward Burnaby.) Poetical
Essays. London, printed for J. Ridley,
1772. 8vo. (2),+ xii,+ 290,+ (1) pp. Two
uniforme contemporary full red morocco bindings, spines richly gilt with
raised bands and olive green morocco
labels, boards with gilt frames and fleurons in corners, marbled endpapers, gilt
edges. Both volumes inscribed on flyleaf to John Green ”The Right Reverend
the Lord Bishop of Lincoln from Mr.
Burnaby Greene 1773”.

9500:-

Fine presentation copies from the wealthy dilettante writer Edward Burnaby Green
(c.1735-88). Greene was from a London landowning family, he inherited the Norland
estate in modern-day Holland Park in 1740. He was a brewer by profession, but was
more attracted by the literary world, even as his productions were consistently slammed by the critics. ”Greene's literary attempts, turgid translations from the Greek
and Latin poets, and feeble imitations of Gray and Shenstone, brought him little
save ridicule” (DNB). The receiver of these volumes, John Green, had been made Bishop of Lincoln in 1761.
The Critical Essays contains: I. Observations on the Sublime of Longinus. II. The Influence of Gouvernment on the Mental Faculties, III. Essays on the Fourth Book. IV.
Essay on the Fifth Book. V. Essay on the Close of the Sixth Book of Virgil’s Aeneid.

11 HERMELIN, Olof. Hecatompolis Suionum.
Svenskarnas hundra städer. Översättning av
Tore Wretö. Latinsk textbearbetning av Bengt E.
Thomasson, Kommentarer av Hans Helander.
Stockholm, Atlantis, 2010. 8:o. 275 s. Förlagsband
med skyddsomslag.
300:Olof Hermelin (1658-1709?) var en av de främsta
svenska latinisterna och propagandisterna i Karl
XII:s kansli och dog troligen efter slaget vid Poltava. I sin ungdom skrev han en lång diktsamling
”Hecatompolis Suionum”, med hyllningar till
svenska städer från Ystad till Torneå. Detta är
den första tryckta utgåvan av det latinska originalet och försedd med svensk översättning..

12 HULTHÉN, Lamek m. fl. Organisatoriska åtgärder för rymdverksamhetens
främjande. Rymdkommittén. Stockholm, 1963. 8:o. 118,+ (1) s. Liten understrykning med bläck på s. 6. Häftad. (Statens Offentliga Utredningar 1963:61. Ecklesiastikdepartementet.)
250:Den internationella rymdforskningen kom
igång på 1950-talet efter att Sovjet skickat
upp Sputnik 1957. I USA grundades NASA
och i Europa ESRO, senare ESA. Efter en
långsam start antog Sveriges riksdag i maj
1962 den s.k. rymdpropositionen som arbetats fram av Rymdforskningskommittén.
Propositionen är svensk rymdverksamhets
grundläggande dokument. Samtidigt hade
en försöksverksamhet med raketuppskjutningar startats vid Kronogård utanför
Kiruna. En vecka efter propositionens antagande tillsattes den nya Rymdkommittén
med medlemmar från forskning och industri och med Gustav Cedervall och senare Lamek Hulthén som ordförande. Bland
övriga ledamöter återfinns bl.a. professor Hannes Alfvén. Det mesta av förslagen
här röstades dock ned vid 1964-års riksdag, men det svenska medlemskapet i ESRO
säkrades och raketverkamheten vid Kronogård senare ESRANGE fortsattes och blev
den första europeiska raketbasen.

13 KNUTSEN, Nils M. & POSTI, Per. La Recherche. En expedition mot Nord. Une
expedition vers le Nord. Tromsø, Angelica, 2002. 4:o. 240 s. Rikt illustrerad. Förlagets klotryggsband med skyddsomslag.
500:Med norsk och fransk parallelltext. Den
franska Recherche expeditionen 1838-40
till Norge, Spetsbergen och Färöarna med
fregatten Recherche var en de största vetenskapliga expeditionerna till Norge någonsin.
Rapporten som expeditionsledaren Paul
Gaimard producerade omfattade 26 textvolymer och fem planschvolymer. Med på
expeditionen var även Xavier Marmier och
Lars Levi Laestadius.

14 LUTHER, Martin. Samling av 11 böcker av och om Martin Luther bundna i nära
uniforma ljubruna hfrbd, guld- och svartornerade ryggar med upphöjda bind och
mörkbruna infärgade titelfält, marmorerade pärmpapper och med övre guldsnitt
(Thure Andersson, Uppsala). De flesta omslagen är medbundna.
6000:-

Samligen omfattar:
Martin Luthers lilla katekes på svenska. Till katekesens 400-årsjubileum i faksimil utgiven efter den äldsta kända fullständiga upplagan, Stockholm 1567 av
Samfundet Pro fide et christianismo. Med bibliografisk inledning av Isak Collijn.
Stockholm, Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1929. 8:o. 31,+ (112) s.
Martin Luther. En årgång predikningar. Urval och översättning av Victor Andrén. Inledning av domprosten, teol. doktor G. Ljunggren. Lund, C. W. K. Gleerups förlag, 1932. 8:o. XVI,+ 581 s.
Äktenskapet. En bok för trolofvade, äkta makar och föräldrar innehållande bibelspråk, sånger och betraktelser af d:r Martin Luther samt andra troende lärare och
predikanter öfver äktenskapets förhållanden, belysta af exempel ur lifvet. Sjätte
upplagan. Stockholm, Evangeliska fosterlands-stiftelsens förlag, 1907. 8:o. (8),+ 232
s.
Om kyrkans babyloniska fångenskap. Ett förspel av Martin Luther. Översättning
jämte inledning av Yngve Brilioth. Stockholm, Svenska kyrkans diakonistyrelses
bokförlag, 1928. 8:o. XXII,+ (2),+ 183,+ (1) s.
Om en kristen människas frihet jämte ett sändebud till påven Leo X av dr. Martin Luther. Översättning från latinet jämte inledning av Gustaf Norrman. Andra
genomsedda upplagan. Uppsala, J. A. Lindblads förlag, 1917. 8:o. 111 s.
Valda bref av Martin Luther. Stockholm, Bokförlaget Minerva, 1910. 8:o. 810 s.
BOHLIN, Torsten. Gudstro och kristustro hos Luther. Stockholm, Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1927. 8:o. VIII,+ 485,+ (1) s.
DYMLING, Carl. Martin Luther. Med 120 illustrationer. Uppsala, J. A. Lindblads
förlag, 1917. 328 s.+ porträtt. Illustrerad.
GÖRANSSON, N. J. Luthers reformation. Historisk-psykologisk trosskildring.
Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1920. 8:o. VIII,+ 222 s
HOLMQUIST, Hjalmar. Martin Luther. Minneseskrift till reformationsjubileet
1917. Betydligt utvidgad och rikt illustrerad praktupplaga. Originalets 7:e upplaga.
Uppsala, Sveriges kristliga studentrörelses förlag, 1917. 8:o. 291,+ (1) s+ planscher.
Illustrerad.
Den unge Luther och hans vänner (Familjen Schönberg-Cotta). Jönköping,
Svenska alliansmissiones förlag, 1922. 8:o. 488 s.+ plansch.

15 NORLANDER, Emil. Lustigkurrar och allvarsgubbar.
40 populära personer i anekdotens blixtljus framkallade av Emil Norlander. Stockholm, Åhlen & Åkerlunds
förlag, 1916. 8:o. 271 s. Modernt rött hkbd med svart titeletikett och med omslaget medbundet. (Åttonde Don
Basunoboken.)
600:Berättelser och historier om kända stockholmare inom
framförallt teater- och musikvärlden men även författare, redaktörer, affärsmän m.m. under andra halvan av
1800- och början av 1900-talet.

16 NORLIND, Tobias. Latinska skolsånger i Sverige och
Finland. Ak. avh. Lund, Håkan Ohlsson, 1909. XVI,+
187,+ (s) s.+ 4 s. musikbilagor. Något senare svart kbd,
med omslaget medbundet. (Lunds Universitets Årsskrift
N. F. Afd. 1. Bd 5. Nr. 2). Dedikation till J. Mortensson
på främre omslaget. Med William Lengertz och Hilding
Pleijels resp. exlibris.
600:-

17 [Schlyter.] Festskrift tillägnad f.d. presidenten, förutvarnade statsrådet juris
doktor Karl Schlyter den 21 december 1949. Stockholm, svensk juristtidning, 1949.
8:o. 413 s.+ porträtt. Fint pergamentband, guldornerad rygg med röd titeletikett,
helt guldsnitt (P.A. Norstedt & söner).
950:Mycket fint exemplar av bibliofilupplagan
om 200 numrerade exemplar, varav detta
är nummer 4. Den finns även tryckt i en
normalupplaga. Innehåller vid sidan av
Thore Engströmer ”Karl Schlyter 70 år”
och Britta Ensman ”Karl Schlyters tryckta
skrifter” även bl.a. J. A. Almquist, ”Wolffs
edition av Johan Skyttes kommentarer
till stadslagen. En textkritisk granskning”; S. Matz, ”Domarutbildningen och
befordringsgågen på domarbanan under
1700-talet”, Sture Petrén, ”En ny nordisk
strafflag”.

18 Svea. Poetiskt album. Med 22 illustrationer.
Stockholm, Em. Girons förlag, 1870. 12:o.
(6),+ 618 s. Liten fuktrand i övre marginal på
några ställen. Blått hfrbd, rikt guldornerad
rygg med röd titeletikett, blå marmorerade
pärmpapper med guldlinjer, marmorerade
snitt (G. Hedberg). Med ett extra exlibrisblad för Hasse W. Tullberg medbundet.

600:Antologi med den vanligaste svenska klassiska vitterheten i fint band. Illustrationerna
är delvis av A. Malmström. Utgivare är eventuellt Christopher Eichhorn.

19 SYNNBERG, Margaret J. The 5 minute Course for the Musical Saw. Chicago, M.
M. Cole publishing, 1937. 8vo. 16 pp. Illustrated and with musical examples. Sewn
as issued, somewhat worn wrapper.
350:Lärobok i det något udda musikinstrumentet såg. Kan spelas både med violinstråke
eller med liten lätt hammare.

20 TÖRNER, Fabian (pres.) || FOUGT, Abraham (resp.) Dissertatio de hunnis. Uppsala, Werneriano, (1709). 8:o. (4),+ 22,+ (2) s. Tagen ur band, med rester av ryggremsa.
1500:Lidén 42. Warmholtz 1397: ”Författaren är af enahanda mening med Ol. Rudbeck, som håller före, at Herodoti så kallade Cynesii och Hunnerne äro enahanda
Folkslag”. Med hyllningsdikter till respondenten av
Nicolas Nenzelius, J. Salin och Segericus Swanbärg.
Fabian Törner (1666-1731) var latinsk vältalare och
professor. Han var mycket flitig och gav ut inte mindre
än 213 dissertationer, men han innehade från 1704
professuren i inte mindre än tre olika ämnen. Många
av hans dissertationer behandlar ”Sveriges antiquiteter”. Respondenten Abraham Fougt (1684-1760) kom
från Ångermanland och var född i Härnösand. Han
blev så småningom kyrkoherde i Neder-Torneå pastorat. Linné omnämner honom när han passerar Torneå "Pobsten mag. Abraham
Fougt, en hiertans god, wacker och from herre, förer stor stat, accomoderade mig
pretieux med hvarjehanda viner; holt mig hos sig både ute i fram- och bortresa 3 á
4 dygn, predikar hvar söndag både swenska och finska". Han är även far till boktryckaren Henrik Fougt.

21 WAGNER, Richard. Nibelungens ring.
Musikdrama af Richard Wagner. Öfversättning af Sigrid Elmblad. Illustrerad av
Arthur Rackham. 1-4. Stockholm, P. A.
Norstedt & söner, 1910-11. 8:o. (7),+ 78 s.+
17 färgplanscher; (7),+ 89 s.+ 17 färgplanscher; (7),+ 108 s.+ 15 färgplanscher; (7),+
92 s.+ 15 färgplanscher. Förlagets gulddekorerade vita originalklotband, med
marmorerade snitt. Fyra volymer, liten
röd fläck på frampärmen till Ragnarök.
Namnteckning i Ragnarök.
3500:Omfattar I: Rhenguldet. II: Valkyrjan. III:
Sigfrid. IV: Ragnarök. Tryckt i numrerad
upplaga om 500 exemplar vardera, här
med varierande nummer.

