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I

öppet torsdagar 15.00–18.30

vårt förra nyhetsbrev flaggade vi för den kommande antikvariska bokmässan i
Stockholm. Hoppas ni kan besöka oss där. Vi medverkar också på den (aningen
större) bokmässan Olympia Book Fair i London den 28 – 30 maj. Om några av
er råkar befinna er i London denna tidsperiod hoppas vi att ni har möjligheten att
göra en visit även där. Mer information om denna mässa kommer också framöver.
Veckans nyhetsbrev består av en blandad kompott bokväsen. En del titlar har vi grävt
fram ur våra lager, och några av titlarna har vi aldrig tidigare haft till försäljning. Vi
hoppas att det är en bra och intressant blandning.
Trevlig läsning!

magnus wallin

1. [Allhem] En presentation, Allhems förlag, bibliografi. Sammanställning
och redaktion: Jarl Hellichius. Med bidrag av: Jarl Hellichius, Lars Tynell,
Bengt G. Söderberg, Nils Palmborg, Gunnar Brusewitz, Sigge Hommerberg
och S. Artur Svensson. Kristianstad, 1986. 175,(1) s. Rött oklbd med några
småfläckar på pärmarna. 
*150
Hellichius användbara bibliografi över Allhems utgivning upptar sidorna 29-175. Illustrerad
i färg och svartvitt.

2. ALMQUIST, J. A. Svensk genealogisk litteratur. Sthlm, 1905. 78 s.
Mörkblått hklbd (Upsala bokhantverk, Thure Anderson, Uppsala). Omslaget
medbundet. Oskuren inlaga. Med dedikation till Severin Bergh och Hans
Sallanders namnteckning samt med några anteckningar i blyerts. 
*850

Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 1528. Skrifter och handlingar utgifna genom
Svenska autografsällskapet vii. Ett av 75 exemplar på bättre papper. Arbetet är fortfarande
till stor hjälp i att finna äldre släkthistoriska beskrivningar och avslutas med ett rikhaltigt
register som även inkluderar släkter i en rad olika släkthistoriska samlingsverk. Severin
Bergh (1858-1919) var verksam vid Riksarkivet och blev 1918 utnämnd till chef för
Krigsarkivet.

3. BAYNES-COPE, A. D. m.fl. Förvaring av böcker och dokument, samt
kommentarer rörande vård av konst på papper. Sthlm, 1981. 55 s. Häftad. *145
Med illustrationer av Sture Åkerström. Goda råd i viktiga frågor.

4. [Bergman] MOSTRÖM, BIRGITTA. Torbern Bergman. A bibliography of his works. Malung, 1957. Porträtt,120 s. Oklbd med skyddsomslag.
Bra ex. 
*500
Utgavs av Sveriges vattenfabrikanters riksförbund och på Bertel Linders initiativ.
Förtecknar över 300 titlar, varav många är översättningar, vilket visar vilken spridning
Bergmans olika texter fick.

5. Danske bogsamlere i det 20. århundrede. i. Essays. ii. Fortegnelse. Odder,
2012. 365 + 160,(4) s. Två häftade volymer. 
*400
Utgiven av Dansk bibliofil-klub og Forening for boghaandværk. Bogvennen 2011-2012.
De boksamlare som presenteras i del i är H. I. Andersen, Carl Johan Ballhausen, Johannes
Bonnesen, Tage Bull, Holger Busk-Jensen, Einar Christiansen, Tage la Cour, Erik Dal,
Carl Dumreicher, Oscar och Lia Ekman, Christian Gulmann, Hugo Halberstadt, F. C.
C. Hansen, Norman H. Hansen, Hjalmar Hartmann, Peter Hauberg, Poul Hauberg, Ivar
Heiberg, Carl Heise, Henry Hellsen, Jean Hersholt, Eiler Høeg, Kay Høeg, Peter Jensen,
Bent Juel-Jensen, Holger Lage-Petersen, Karl Madsen, Søren Madsen, Johan MuntheBrun, Mogens Müllertz, Carl Neergaard, M. K. Nørgaard, Aage Park, Harald Petersen, K.
F. Plesner, Arne Portman, Alexis Prior, J. W. F. L.V. Ragoczy, Paul Rubow, Christian Sander,
Bjarne Saxhof, David Simonsen, Robert Storm Petersen, Gustav Strand, Fredrik Nicolai
Thorsen, Sigurd Wandel och Aage Welblund. I del ii förtecknas ett större urval boksamlare
i alfabetisk ordning med biografiska uppgifter och många avbildade exlibris.

6. GUSTAFSSON, K.-F. Papper och massa i Småland. i-ii. Västerås, 200204. 194 + 154 s. Två obetydligt nötta opappbd. Med dedikation till Marie
[Nisser] i del ii. 
*450
Från handpappersbruk till processindustri. Rikt illustrerad. Del i. Kalmar och Kronobergs
län. Del ii. Jönköpings län. Innehåller en ambitiös genomgång av nedlagda bruk och företag som fortfarande är i drift i respektive län med mängder av intressanta uppgifter.

7. GÖDEL, V. Sveriges medeltidslitteratur. Proveniens. Tiden före Antikvitetskollegiet. Sthlm, 1916.
viii,319 s. + GÖDEL,V. Svar till Isak Collijn. Med
anledning av hans anmälan av Vilhelm Gödel
Sveriges medeltidslitteratur. Sthlm, 1918. 19 s. Ngt
nött brunt marmorerat hfrbd med upphöjda bind,
tegelfärgad titeletikett och svart deltiteletikett samt
stänkta snitt (E. Hanssons bokbinderi, Lund). De
lätt solkade omslagen medbundna. Ryggen något
blekt och med små fläckar. Liten bläckanteckning på
försättsbladet. Med dedikation till C. Grönblad och
John Tunelds namnteckning. 
*1500
Carl Grönblad (1866-1938) var chef för Svenska akademiens
Nobelbibliotek från 1909 och hade privat ett fint referensbibliotek som såldes av Thulins antikvariat.

8. HACKZELL, A. Några anteckningar om
Upsaliensiska studentspex. (Tryckt som manuskript).
Uppsala, 1923. 73,(2) s. Rött marokängbd med enkelt
ramverk i guld på pärmarna, guldornament på främre
pärmen och inre denteller (Upsala bokhantverk, Thure
Anderson, Uppsala). Omslaget medbundet. Ryggen
blekt och med några fläckar. Med en löst bilagd maskinskriven lapp med kompletterande bibliografiska anteckningar. Ur Sven Erik Westermarks bibliotek.  *2000
Tryckt i 47 numrerade exemplar, varav detta är nummer 14.
Är en bibliografisk förteckning över tryckta och otryckta studentspex samt avslutas med en avdelning med skrifter om spex
och ett personregister.

9. HAGELIN, O. Rare and important medical books in the library of the
Karolinska institute. An illustrated and annotated catalogue. Alingsås, 1992.
Porträtt,(2),208 s. Opappbd. 
*750
Meddelanden från Karolinska institutets bibliotek och lärdomshistoriska samlingar iii. Rikt
kommenterad och elegant illustrerad katalog med avbildningar av mer eller mindre sannolika sjukdomar och sjukdomstillstånd. Böckerna är nu en del av Hagströmerbiblioteket.

10. HÄGGMAN, J. P. Förteckning öfver svenska upplagor af Bibeln, Nya
testamentet och Konung Davids psaltare, utgifna från äldre tider till år 1811.
Uppsala, 1882. 20 s. Häftad. Ryggen kraftigt nött. Omslaget löst och med
pappersskador och det främre med papperförlust i hörnet nedtill. Med Alf
Johanssons exlibris. 
*350
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 1097. Utgiven av Klemmings antikvariat och
med ett kort förord av N. Eskilsson. Förteckningen bygger på den bibliografi som ingick
i ett tal som Häggman höll 1812, men är här redigerad och rättad.

11. JOHANSSON, J.V. Försvar för boksamlaren. Fyra uppsatser om böcker.
Ny, omarbetad och utvidgad upplaga. Sthlm, 1958. 252 s. Obetydligt nött
brunt hfrbd med upphöjda bind och övre guldsnitt. Främre omslag medbundet och med några svaga solkfläckar och lättare nötningar. 
*400

Första upplagan av denna klassiker utkom 1943. Innehåller uppsatserna ”Försvar för
boksamlaren”, ”Om oskurna originalupplagor med omslag”, ”Svensk litteratur genom
fem sekler. Randanteckningar till en antikvariatkatalog” och ”En biblioteksman bland sina
egna böcker”. De stora förändringarna är givetvis i den sista uppsatsen då Johanssons eget
bibliotek växt betydligt under de femton år som gått sedan första upplagan.

12. (JÄRV, H.) Uppslagsboken som verk och verktyg. En utställning i
Kungliga biblioteket mars-april 1962. Uppsala, 1962. 30 s. Klammerhäftad.*150
Kungliga bibliotekets utställningskatalog 29. Med förord av Uno Willers och ”All världens
encyklopedier, från 11995 ts’ê till ettbandslexika i fickformat. Förteckning över allmänna
uppslagsverk” av Harry Järv. Den senare är enligt en not komplett vad gäller det svenska
materialet, medan förteckningen över de utländska uppslagsböckerna är ett representativt
urval sorterade efter språk.

13. KJELLBERG, R. Den svenska jakten i litteraturen. En kommenterad
bibliografi intill år 1960. Helsingborg, 1991. 383 s. Opappbd med obetydligt
solkiga pärmar. 
*500
Med författar-, titel och ämnesregister. Förord och efterskrift av Gunnar Brusewitz.
Richard Kjellberg samlade själv jaktlitteratur och verket är ett användbart komplement
till Schrebers ”Svenska jaktens litteratur intill år 1900”.

14. KROK, T. O. B. N. Bibliotheca botanica suecana. Ab antiquissimis temporibus ad
finem anni 1918. Svensk botanisk litteratur
från äldsta tider t.o.m. 1918. Uppsala, 1925.
Porträtt,xvi,799 s. Lätt nött och snedläst
grönt oklbd med obetydligt blekt rygg.
Som vanligt med begynnande sprickor i de
inre falsarna. Inlagan med ett fåtal markeringar i marginalen. 
*2000
Verket gavs ut efter författarens bortgång av F. R.
Aulin och C. A. M. Lindman. Krok hade testamenterat 6000 kr som skulle användas till renskrivning, komplettering, ett systematiskt register
och verkets utgivande. Men det visade sig vara ett
digert arbete att bringa reda i de fem kartonger
med manuskript som Krok hade lämnat efter sig.
Han hade varit sysselsatt med verket under närmare 70 år. Efter ytterligare penninggåvor lyckades
man ändå ge ut verket fyra år efter Kroks död.

15. KÅHRSTRÖM, O. Från Pier de’ Crescenzi till Albrecht Thaer. Om
några märkvärdigheter i kungl. Skogs- och lantbruksakademiens biblioteks
äldre boksamling. Med ett bidrag om de handskrivna växtanteckningarna i
Tycho Brahes exemplar av Pier de’ Crescenzis New Feldt und Ackerbaw av
Kjell Lundquist. Eskilstuna, 2007. 276,(4) s. Opappbd med skyddsomslag. *175
Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden 39. Intressant och rikligt illustrerad
genomgång av ett specialbiblioteks gamla bokbestånd inom bland annat ämnena lant- och
skogshushållning, trädgårdsskötsel, botanik och ekonomi.

16. LINDBERG, S. G. Konstnärliga 1900-talsband i Kungl. biblioteket.
Särtryck ur Biblis 1985. (Sthlm, 1986). 108 s. Häftad. 
*150
Särtrycket har försetts med extra preliminärblad som talar om att detta är Kungl. bibliotekets utställningskatalog nr 102. Sidorna 77-107 med illustrationer i färg. Sten G.
Lindberg var huvudansvarig för uppbyggnaden av Kungliga bibliotekets fina samling av
konstnärliga bokband och de får här en initierad och kärleksfull beskrivning.

17. [Lindskoug] Katalog over afd. dr. A. Lindskougs bogsamling.
Auktionen finder sted tirsdagen den 20. april 1937 kl. 10 og følgende dage i
Niels Juelsgade nr. 6. [...]. Köpenhamn, (1937). 120 s. & plr. Häftad. Omslaget
delvis aningen mörknat och med ett par marginella revor. Med Rosenkildes
snyggt placerade firmastpl på främre omslag. 
*300
Auktionerades ut av Chr. Hee’s eftf, Köpenhamn. Lindskoug hade en stor och fin samling
äldre tryck, inte minst svensk och dansk litteratur i 1500- och 1600-talsupplagor.

18. [Polhem] BRING, S. E. Bidrag till en Polhemsbibliografi. Särtryck
ur Christopher Polhem. Minnesskrift utg. af Svenska teknologföreningen.
Sthlm, 1911. s. (2),255-93,(1) s. Pappbd med brun titel- och deltiteletikett
(G. Christoferson). Främre omslag medbundet och med några svaga fläckar.
Titeletiketten med en liten skada. Eftersättsbladet med en bibliografisk
anteckning i blyerts. 
*650
Förtecknar både tryckta arbeten och manuskript.

19. ROSENKILDE, V. Europæiske bibeltryk. Omkring den Rosendahlske
bibelsamling. Esbjerg, 1952. Front,236,(3) s. Lätt nött häftat ouppskuret exemplar. Ryggen med lagerfläckar och ett par fuktfläckar samt mindre revor uppoch nedtill. Omslaget med lagerfläckar. 
*300
Rikt illustrerad. Utgiven i 700 exemplar med anledning av Rosendahls boktryckeris 50-årsjubileum. Grundaren av tryckeriet, Kristian Rosendahl, ägde vid denna tid
Danmarks största samling äldre bibeltryck. Boken är en genomgång av de europeiska
bibeltryckens historia från äldsta tid. Skildringen är uppställd efter språkområde och ger
omfattande bok- och tryckerihistoriska uppgifter.

20. Svenska boksamlare. Några uppsatser ur Bokvännen 1946-1960 valda av
Thure Nyman. Sthlm, 1976. 134,(1) s. Grönt oklotryggbd. 
*125
Bokvännens bibliotek nr 98. Tryckt i 1000 exemplar. Innehåller uppsatser av bland andra
Bror Olsson, Erik Asklund, John Landquist och Ture Nyman, behandlande egna och andras
boksamlingar. Bland de omskrivna boksamlarna märks Jakob Möhlman, Johan Henrik
Lidén, Gabriel Marklin, Gustaf Berndtsson, Bertil Bull Hedlund och Lars Lindgren samt
Erik Snöbohms Gotlandicasamling.

21. [Säve] (LINDAL, P. J. & ENESTRÖM, G.) Carl Säves boksamling 1876.
Uppsala, 1877. iv,212 s. Lätt nött svart hfrbd med lite bågnade pärmar. Stänkta
snitt. Det sköra försättsbladet med några smårevor och mindre pappersförluster. Inlagan med fuktrand i nedre hörnet i början och mot slutet, samt delvis
med diskreta marginalmarkeringar i blyerts. 
*600
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 3025 och 4657. De två sista sidorna med en
förteckning över Säves egna skrifter. Samlingen inköptes i sin helhet före auktionen av J. J.
Dickson för 6000 kronor och skänktes till Göteborgs musei bibliotek, numera Göteborgs
universitetsbibliotek. Säves boksamling var i huvudsak inriktad på språkvetenskaplig litteratur. Carl Säve (1812-76) var född i Roma på Gotland. Han utnämndes till den första
professuren i nordiska språk vid Uppsala universitet 1859.

22. [Thulins bildantikvariat] (THULIN, P.) Sverige och jorden runt i gamla
bilder. Katalog över gamla kartor, topografiska utsikter i kopparstick, litografi och andra grafiska utföranden samt originalteckningar och akvareller.
Bildantikvariatet P. Thulin [...]. [=omslagstitel]. (Sthlm, 1962). xiv,(2) s.,446
spalter,(13) s. Enkelt klotryggbd med omslaget klistrat på pärmarna. Något
nött, lite blekt rygg och aningen solkiga pärmar. 
*225
Firmans första katalog. Den förtecknar nära 3000 poster. Avslutas med ett person-, ämnesoch ortsregister. P. Thulin startade sitt bildantikvariat efter att han sålt Thulins antikvariat.

23. ÅGREN, S. Svensk biografisk uppslagslitteratur. Bibliografisk förteckning. Uppsala, 1929. xiv,423 s. Beige ganska nött hklbd med stänkta snitt.
Ryggen med nötningar upp- och nedtill. Pärmarna skavda och den främre
med en mindre fläck. 
*350
Svenska bibliotekariesamfundets skriftserie i. En fortfarande mycket användbar guide vad
gäller äldre personhistoriska och biografiska referensverk, som till exempel herdaminnen,
studentmatriklar och alla typer av yrkesförteckningar.

24. ÅHLÉN, AGNETA. Silverstolpeska porträttsamlingen i Västerås. i.
Katalog över handteckningar. Västerås, 1977. 100 s. Häftad. Omslaget lätt
solkigt. 
*300
Acta bibliothecæ Arosiensis ix. Innehåller även en historik av Gunnar Mascoll Silfverstolpe.
Fredrik Silverstolpes (1732-1812) samling omfattade ca 11000 porträtt, varav 173 handritade.
Sonen Carl Gudmund ärvde samlingen och utökade den. Han testamenterade den sedan
vidare till sin son Gudmund Leonard. Efter honom övergick porträttsamlingen till Fredrik
Otto Silverstolpe som 1865 skänkte den till Västerås läroverksbibliotek. Alla de förtecknade
porträtten i denna del är avbildade och bland konstnärerna märks Caton, Hörberg, Martin
och Snack. Tyvärr har endast denna del av förteckningen utkommit.

25. ÅSTRÖM, P. Vattenmärken i svenska medeltida laghandskrifter och
i Uppsala universitetsbiblioteks medeltida pappersbrev. Motala, 2013. 200,(8)
s. Häftad med skyddsomslag. I nyskick. 
*175
Samlingar utgivna av Svenska fornskriftssällskapet. Serie 1. Svenska skrifter 99. Med många
avbildningar av vattenmärken.

