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24 mars 2015

a n t i k va r i at  m at s  r e h n s t r ö m

Först och främst: tack till alla som besökte oss på bokmässan i Stock-
holm. Nästa mässa på tur för antikvariatet är den stora Olympia Book Fair i  
London den 28 till 30 maj. Det är förstås lite besvärligare att ta sig dit, men 

har ni möjlighet är ni varmt välkomna.

Denna veckas nyhetsbrev innehåller böcker från avdelningen bokväsen. Här hittar 
ni bland annat ett ovanligt fint exemplar av rune zetterlunds standardbiblio-
grafi om august strindberg, ett dito exemplar av Svenska bibliotek. Under redak-
tion av J. Viktor Johansson och ett trevligt samlingsband, bundet för åke anders-
son, med de första trettio katalogerna från Libris antikvariatet.

Trevlig läsning!

magnus wallin

http://www.olympiabookfair.com/


1. [Acerbi] DU RIETZ, R. Acerbis ”Travels”. Preliminär beskrivning 
av London-editionerna 1802. Särtryck ur Nordisk tidskrift för bok- och  
biblioteksväsen. Uppsala, 1965. 19 s. Klammerhäftad. Med en liten fuktfläck 
i nedre marginalen på sista bladet. Dedikation ”till Åke fr. tillgivne vännen 
förf.”  *275
Prepubliceringsimpression i 200 exemplar. Giuseppe Acerbi och A. F. Skjöldebrand företog 
1799 en resa till Nordkap. Upplagorna av Acerbis skildring från denna resa underkastas här 
en bibliografisk analys.

2. (ANDERSSON, Å.) Libris antikvariatet. 
Katalog 1–30. (Sthlm), 1960-(63?). Ej kollation-
erade. Dekorerat pappbd med svart titeletikett. 
Med ett praktiskt flikregister medbundet och det 
fyrasidiga stencilerade registret över katalog 1-30 
inbundet först i volymen.  *600
Den första katalogen har som sig bör en omslagsillustra-
tion av Gunnar Brusewitz föreställande firmans skyltfönster. 
Bland katalogerna märks nr 26 där Per A. Sjögrens första vit-
terhetssamling såldes. Bandet är bundet för Åke Andersson 
som sannolikt gett bort volymen som gåva.

3. ANKARCRONA, ANITA. Bud på böcker. Bokauktioner i Stockholm 
1782–1801. Traditionen – böckerna – publiken. A.a. Edsbruk, 1989. xii,308 
s. & 1 löst bilagd rättelselapp. Häftad. Något nött och med lite blekt rygg. 
Dedikation till Sten G. [Lindberg] daterad den 21 april 1989.  *300

4. (BAGGE, L. B.) Förteckning öfver kongl. Akademiens för de fria kon-
sterna bibliotek 1880. Sthlm, 1881. vi,179,(1) s. Ngt nött oklotryggbd med 
tryckta pärmar och rödsprängda snitt. Främre pärm något småfläckig och 
blekt. Försättsbladet lätt missfärgat och de första sidorna med några enstaka 
lagerfläckar. Med blåkrita skrivet ”af L. Bagge” på försättsbladet.  *500
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 3040. Två supplement utgavs 1891 respektive 
1900.

5. BRING, S. E. Itineraria Svecana. Bibliografisk förteckning över resor 
i Sverige fram till 1950. Uppsala, 1954. xi,(1),586 s. Rött skinnryggbd med 
upphöjda bind och sparsam guldornering samt bevarade klotpärmar från 
originalbandet. Omslaget medbundet. Med Axel Nelsons namnteckning dat-
erad 1954 och Samuel E. Brings namnteckning. Ur Folke Dahls bibliotek och 
med anteckning av Gunnar Johanson-Thor.  *1000
Svenska bibliotekariesamfundets skriftserie iii. Det mycket användbara standardverket som 
beskriver över 3000 titlar. Med orts- och författarregister.

6. COLLIJN, I. Magnus Gabriel De la Gardie’s samling af äldre stadsvyer 
och historiska planscher i Kungl. biblioteket. Förteckning upprättad och 
försedd med inledning. Uppsala, 1915. xxxv,(1 blank),76,(1) s. & 13 plr, delvis 
utvikbara. Häftad, oskuren och ouppskuren. Omslaget lätt nött, med några 
mindre revor och märke efter ett trubbigt föremål som gjort ett svagt avtryck 
till s. xxv.  *225



Sammanlagt förtecknas 187 grafiska blad daterade mellan 1519 och 1621. Plancherna 
avbildar stadsvyer över det antika Rom 1574-75, Venedig 1565, Paris 1618, Genève 1589, 
Sevilla 1617, Ypern 1562, London 1600, Ulm 1593, Prag 1562, Wien 1609, Amsterdam 1597, 
Danzig 1617 och Karl v:s fältläger vid Wittenberg 1547.

7. CYRUS, A. Anteckningar om våra äldre och nyare exercisreglementen 
för armén och marinen. Sthlm, 1913. (8),104 s. Rött hklbd med röd titel-
etikett. Omslaget medbundet. Bakre omslag delvis något solkigt.  *750
Marinlitteraturföreningen nr 13. I slutet av boken återfinns en enkel och kortfattad bib-
liografi över tryckta reglementen från 1619 till 1913.

8. [Elisabeth Vasa] CZAIKA, O. Elisabet Vasa. En kvinna på 1500-talet och 
hennes böcker. Lettland, 2009. 95,(1) s. Häftad.  *125
Elisabeth Vasa (1549-97) var dotter till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud och gift 
med Kristoffer av Mecklenburg. Elisabeths boksamling bestod av böcker på tyska och 
svenska, bara ett verk på latin återfanns ”Argumentorum in sacra biblia”. Merparten av 
hennes böcker rörde hushållning och religionsutövning, men ett visst intresse för historisk 
litteratur kan också skönjas.

9. Förteckning över några synnerligen värdefulla samlingar böck-
er och planschverk vilka tillhört framlidne bankiren Alfred Berg, 
Säfstaholmsbiblioteket m.fl. Samlingarna försäljas genom aktiebolaget H. 
Bukowskis konsthandel å auktion [...]. Sthlm, 1922. 50 s. Häftad. Något nött 
och med lite gulnat omslag framtill.  *900
Stockholms bokauktionskammare 1921/22. N:r 50. Bukowskikatalog n:o 234. Förtecknar 
1690 objekt, varav nr 1533-1649 är verk av Strindberg, företrädesvis i de gröna marokän-
gband som är typiska för Alfred Bergs samling.

10. GERLE, EVA. Lunds universitetsbiblioteks historia fram till år 1968. 
Lund, 1984. 250 s. Häftad, oskuren och ouppskuren. Omslaget obetydligt nött. 
Bra ex.  *175
Ur Lunds universitets historia 7. Acta Universitatis Lundensis, sectio 1, theologica juridica 
humaniora 42.

11. (GROTENFELT, N. B.) Förteckning öfver Finlands ständers bibliotek. 
Suomen valtio-säätyjen kirjaston luettelo. 1891. Helsingfors, 1891. (10),185 s. 
Häftad. Omslaget lätt nött och solkigt samt med några mindre pappersförlus-
ter. Ryggen blekt. Med J. A. Almquists stplr.  *300
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 2024. En tidigare upplaga utkom 1888. 
Föreliggande upplaga är avsevärt utvidgad.

12. HJELT, O. E. A. Det finska universitetets disputations- och program-
litteratur under åren 1828-1908 systematiskt ordnad. Dissertationes aca-
demicæ et programmata universitatis litterarum Fennorum Helsingforsiæ 
annis 1828-1908 edita. Helsingfors, 1909. vi,(2),162 s. Trevligt marmorerat 
pappbd med rödbrun titeletikett i skinn och stänkta snitt. Omslaget medbun-
det. Tönnes Klebergs namnteckning daterad den 8 november 1938.  *800
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 5390.

13. JANSSON, S. Latinska alfabetets utveckling i medeltida svensk 
brevskrift. De enskilda bokstävernas historia. Med stöd av Humanistiska 
fonden utgiven av Sam Owen Jansson. Köpenhamn, 1954. s. 81-147,(1) s. & 
plr. Häftad. Lätt nött och något snedläst. Främre omslags nedre ytterhörn med 
vikmärke och reva. I huvudsak ouppskuren. Planscherna löst bifogade och 
klammerhäftade.  *400
Särtryck i 200 exemplar ur Acta philiologica scandinavica xxii. Var ursprungligen tänkt att 
publiceras som en del av författarens uppsats i ”Nordisk kultur” 1944, men kom istället att 
tryckas som en specialstudie efter hans död.



14. JOHANSSON, J. V. Försvar för boksamlaren. Fyra uppsatser om böcker. 
Sthlm, 1943. 206 s. Titelsidan tryckt i rött och svart. Rött hfrbd med upphöj-
da bind och övre guldsnitt, övriga snitt endast putsade. Omslaget medbundet. 
Med dedikation till Folke Dahl.  *500

En ny upplaga utkom 1958. Innehåller uppsatserna ”Försvar för boksamlaren”, ”Om oskur-
na originalupplagor med omslag”, ”Svensk litteratur genom fem sekler. Randanteckningar 
till en antikvariatkatalog” och ”En biblioteksman bland sina egna böcker”. Folke Dahl 
(1905-70) var bibliotekarie och verksam som kollega till J. Viktor Johansson vid Göteborgs 
universitetsbibliotek. Han hade ett stort och välbundet referensbibliotek.

15. JÖRGENSEN, A. Calonius-Naumannska samlin-
gen i Helsingfors universitetsbibliotek. Redogörelse 
för samlingen ävensom katalog över en del av densamma. 
Helsingfors, 1936. xxxii,552 s. Rödbrunt halvmarokängbd 
med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg och röd titel-
etikett samt stänkta snitt. Omslaget medbundet men med 
störande tejplagningar.  *1000
Helsingfors universitetsbiblioteks skrifter xvii. En av de största sam-
lingarna av svenska politiska och nationalekonomiska småskrifter 
samt riksdagstryck från huvudsakligen frihetstiden och den gustavi-
anska tiden. Trycken är uppställda kronologiskt och tematiskt och 
olika skriftväxlingar är sammanförda så det går att följa debatternas 
vågor.

16. KAARNA, V. & WINTER, KAARINA. Suomen sanomalehdistön 
bibliografia 1771-1963. Bibliografi över Finlands tidningspress 1771-1963. 
Bibliography of the Finnish Newspapers 1771-1963. Helsingfors, 1965. 130,(1) 
s. Häftad. Främre omslag med en obetydlig fläck.  *200
Helsingfors universitetsbiblioteks skrifter 31.

17. [Knös] HAMBERG, E. Olof Knös och 1700-talets lärda samlarkultur. 
Studier kring förmedling och samlande av böcker i Sverige under den gus-
tavianska tiden. Kungälv, 1985. 355 s. Häftad. Lätt nött.  *500
Acta universitatis Gothenburgensis. Gothenburg studies in the history of science and ideas 
7. Den lärda Olof A. Knös (1756-1804) var en av det sena 1700-talets skickligaste boksam-
lare och efterlämnade ett av sin tids finaste bibliotek, vilket såldes på auktion 1805. Det 
innehöll framförallt klassisk litteratur, äldre svenskt tryck, vitterhet och skrifter i svensk 
historia. Carlander citerar de samtida vittnena Pehr Tham och C. C. Gjörwell som båda 
var mycket imponerade över hur bibliotekarien och lektorn med stor flit och små kon-
tanta medel samlat ihop sitt bibliotek. Knös hjälpte också många andra boksamlare och 
offentliga bibliotek med deras förvärv.



18. LARSON, ESTHER ELISABETH. Swedish commentators on America 
1638-1865. An annotated list of selected manuscript and printed materials. 
New York, 1963. Front,139 s. Häftad. Något nött. Främre omslag med mindre 
veck.  *600
Utgiven av New York public library och The Swedish pioneer historical society. 
Frontespisen är en faksimil av den äldsta kartan över Nya Sverige, publicerad första gången 
1696. Förtecknar 638 skrifter, manuskript och kartor etc. med anknytning till svenskars 
utsagor om Amerika i äldre tid.

19. [Lindqvist] Framsynthets ihugkommelse. En vänbok till Sune Lindqvist 
på 80-årsdagen den 26 oktober 1991. Uddevalla, 1991. (10),226 s. Häftad. 
Obetydligt snedläst. Med ett löst bilagt tryckt tackkort från Sune Lindqvist 
till ”medverkande och gratulanter” i festskriften.  *150
Acta bibliothecæ regiæ Stockholmiensis li. Redigerad av Folke Sandgren och Ingrid 
Ström. Innehåller bl.a. uppsatserna ”Bibliografiskt samarbete och ADB” av Marie-Louise 
Bachman, ”’Luckan’ på tryck (?) eller trycket i ’Luckan’” av Gunilla Jonsson, ”Henric 
Carlsons bokhandels AB” av G. Lindqvist, ”Ynglingalaget, Piltinien och Carthago” av Sten 
G. Lindberg, ”Uppsala domkyrkas librarium” av T. Tottie, ”Kring några biskopspaskiller 
från Linköpings stift” av Å. Davidsson, ”Några minnen från min tjänstgöring vid veten-
skapliga bibliotek i Sverige” av O. Mustelin, ”Då Isak Collijn åtog sig utgivningen av bib-
liografin över Sveriges äldsta boktryck” av Gert Hornwall, ”Om två bibliofila biskopar och 
en bibliografi på vers” av Lennart Kjellberg, ”Svensk-amerikanska förbindelser” av Gunilla 
Larsson och Eva Tedemyr, ”Hiob Ludolfs karta över Abessinien 1683” av Ulla Ehrensvärd 
och ”Något om islamisk kalligrafi” av J. Rohnström.

20. [Nordqvist] Urval av en del äldre, sällsynta och andra betydande 
och värdefulla böcker ur f.d. bergmästaren Hj. Nordqvists boksamling. 
[=rubrik]. Filipstad, 1942. 16 s. Klammerhäftad. Något nött omslag. Med till-
skrift från sonen Nils Nordqvist till Sten G. Lindberg daterad den 8 januari 
1965.  *300

Omslaget har titeln ”Bibliofilkatalog” och en 
reproduktion av Hjalmar Nordqvists exlibris. 
Innehåller geografi, topografi, geologi och 
bergsvetenskap. I synnerhet den sistnämn-
da avdelningen innehöll många ovanliga 
saker. Böckerna såldes enligt angivna priser 
genom ägaren eller Bronellska bokhandeln i 
Filipstad. Hjalmar var far till bokhistorikern 
och typografen Nils Nordqvist.

21. [Strindberg] ZETTERLUND, R. Bibliografiska 
anteckningar om August Strindberg. Sthlm, 1913. 
Porträtt,(12),325 s. Rött halvmarokängbd med upphöj-
da bind och guldornerad rygg samt stänkta snitt 
(Berggrenska bokbinderiet, Lund). Omslaget medbun-
det. En del blyertsanteckningar. Med Gabriel Jönssons 
namnteckning med beskuren datering. Tillskrift under-
tecknad av Knut Lundmark: ”Överlämnas till rätter 
ägare. Med tillgivna hälsningar”.  *1000
Tryckt i 500 exemplar. Fortsatt det självklara referensverket 
rörande August Strindbergs tryckta arbeten.



22. SVEDBERG, T. Om synliggörande av utplånad skrift. Särtryck ur  
Meddelanden från svenska Riksarkivet. Ny följd i:39-41. Sthlm, 1916. 357-
67,(1) s. & plr. + SVEDBERG, T. & NORDLUND, I. Om synliggörande 
av utplånad skrift II. Särtryck ur Meddelanden från svenska Riksarkivet. Ny 
följd i:42-44. Sthlm, 1918. 157-61 s. & plr. Häftade. Gott skick.  *200
The Svedberg förordar fotografiska metoder istället för kemiska för att få fram utplånad 
skrift.

23. SWEDLUND, R. & SVENONIUS, O. Svenska skriftprov 1464-1828. 
Texter och tolkningar. Andra upplagan. Uppsala, 1948. 12,(64) s. Häftad. 
Omslaget gulnat och något solkigt. Mindre nötningar och en liten fuktfläck 
samt små revor upp- och nedtill på ryggen. Blyertsanteckning på titelbladet. 
Ur Per-Erik Lindahls bibliotek.  *250
Första upplagan utkom 1938. Bland avbildade och uttydda handlingar finns privilegiebre-
vet för Örebro stad 1464, en kvittens av Gustav Vasa 1552, försvarsbrev för borgerskapet i 
Enköping undertecknat av Gustav ii Adolf 1613, brev från Olof Rudbeck d.ä. till Bengt 
Oxenstierna 1688 rörande Christopher Polhem, brev av Karl xii 1700, del av brev från 
Arvid Horn 1720, brev från Carl von Linné i medicinska fakultetens namn 1766 och ur 
en rad dom- och kyrkoböcker.

24. Svenska bibliotek. Under redaktion av J. 
Viktor Johansson. Sthlm, 1946. 339,(2) s. Svart 
halvmarokängbd med rikt guldornerad rygg. 
Omslaget medbundet, det bakre med några 
små lagningar.  *400
Innehåller uppsatserna ”Mitt bibliotek” av Carl 
Björkman, ”Åke Eliæsons Goethe- och Tegnér-
samlingar” av Per A. Sjögren, ”Advokat Ivar Morssings 
bibliotek” av Axel Friberg, ”Erik Wallers bibliotek” 
av Sten Lindroth, ”Civilingenjör Sten Westerbergs 
bibliotek” av Nils Afzelius och ”Professor Olof 
Östergrens bibliotek” av Bengt Åhlén.

25. Underbart, underbart. Intellektuella strävanden under fem sekel. Några 
glimtar ur Kungliga bibliotekets samlingar. Sthlm, 1997. 280,(3) s. Lätt nött 
oklotryggbd.  *250
Anders Burius var redaktör för verket. Innehåller uppsatser av Magnus von Platen, Stina 
Hansson, Inge Jonsson, Jan Myrdal och Anders Olsson samt bildessäer av Sten G. Lindberg 
med flera. Rikt illustrerad i färg.


