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öppet torsdagar 15.00–18.30

nyhetsbrev 261
bokväsen

5 maj 2015

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

Dagens nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade titlar ur antikvariatets 
bokväsenavdelning. Bland dessa kan nämnas en svit av Tidskrift för bok- och 
biblioteksväsen för åren 1914-49, en period som precis täcker isak col-

lijns inblandning i tidskriften från det han startade den och var huvudredaktör till 
dödsrunan över honom, vilken skrevs av efterträdaren tönnes kleberg.

Snart kommer en katalog med ett stort urval ur antikvariatsbokhandlaren sten 
lundquists efterlämnade referensbibliotek som jag hoppas ska väcka intresse och 
habegär hos mina kunder.

Med vänliga hälsningar!

mats rehnström



1. (BOYD, J. P.) New Sweden 1638–1938. Being a catalogue of rare books 
and manuscripts relating to the Swedish colonization on the Delaware river. 
Philadelphia, 1938. ix,(1),51,(2) s. Häftad och oskuren. Lätt nött. Främre om-
slaget med en liten fläck.  *300
Prydligt utförd katalog utgiven av The Giplin library of the Historical society of 
Pennsylvania med anledning av 300-årsfirandet av Nya Sverige. Förtecknar 95 nummer.

2. (BRAUNE, F.) Anteckningar om abbrevi-
ations-signaturer i svensk literatur. (Aftryck ur 
Nya bokhandelstidningen 1888-93.) Sthlm, 1893. 
iv,219 s. Hklbd med stänkta snitt. Med dedika-
tion till Esaias Tegnér d.y. på ett medbundet blad 
och dennes exlibris samt Gunnar Johanson-
Thors anteckning från 1978 att boken sedan 
tillhört Ebbe respektive John Tuneld.  *1800
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 291. Särtryck 
i 100 ex. Alfabetiskt uppställt signaturlexikon med ett 
tillägg och ett personregister. Fortfarande ett användbart 
standardverk.

3. CARLANDER, C. M. Svenska bibliotek och ex-libris. Anteckningar. 
Andra omarbetade och tillökade upplagan. i-iv:1-2. Sthlm, (1896)-1904. 
(4),vii,(3),467,(1) + (6),412 + (8),413-850,(1) + (2),666,(1) + (8),432 + 
(8),433-989,(1),xcviii s. & plr. Sex ngt nötta rustika hfrbd med upphöjda 
bind, guldornerade ryggar och röda snitt. Omslagen medbundna. Ryggarna 
blekta och med några minimala fläckar.  *6500

Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 2613. Tryckt i en upplaga om 400 exemplar. 
Första upplagan utkom 1889-94. Arbetet som beskriver offentliga bibliotek, lånebibliotek 
och privata boksamlingar i Sverige från medeltid till 1900 avslutas med en förteckning 
över svenska bokbindare genom tiderna. I verket återfinns också många biografiska upp-
gifter rörande bibliotekarier, boksamlare och bokbindare. Carlanders insats för den sven-
ska bokhistorien är svår att överskatta och även om en mängd uppgifter saknas eller är 
ofullständiga är ”Svenska bibliotek och ex-libris” ett mycket användbart uppslagsverk och 
fortfarande det bokhistoriska standardverket rörande Sverige.



4. COLLIJN, I. Bibliografiska ströftåg i Finland, Ryssland och Polen. 
Föredrag hållet vid Föreningens för bokhandtverk årsmöte den 23 maj 1911. 
Särtryck ur Föreningens meddelanden 1911-12. Sthlm, 1912. 36 s. & plr. 
Häftad och ouppskuren. Lätt nött. Med dedikation till Ernst Malmberg ”med 
tack för samvaron i Riga 1910”.  *225
Många viktiga fynd rörande den äldsta svenska boktryckerihistorien gjordes under denna 
resa.

5. COLLIJN, I. Iconographia Birgittina 
typographica. Birgitta och Katherina i 
medeltida bildtryck. Med reproduktioner i 
originalens storlek och färger utgifna och 
beskrifna. i-ii. Uppsala, 1915-18. x,39,(1 
blank,1,1 blank,1) s. & 1 plansch + (4),43-
83,(1 blank,1,1 blank,1) s. & 1 utvikbar 
handkolorerad plansch. Med inklistrade 
reproduktioner i texten, de flesta i färg. Två 
häftade volymer. Omslagsryggen till den 
senare volymen med smärre fuktfläckar. Ur 
Sven Höglinds bibliotek.  *1500
Tryckt i 210 exemplar, varav detta är nummer 189. 
Allt som utkom av det luxuöst utformade verket där 
konstnären Per Collijn svarat för handkoloreringen 
av plansch xiii.

6. COLLIJN, I. Katalog öfver Föreningens för bokhandtverk utställning 
af inkunabler. Uppsala, 1904. vi,47 s. Häftad. Lätt nött och främre omslaget 
med liten pappersförlust i yttermarginalen.  *100
Utställningen hölls i december 1904 i Kungliga biblioteket och omfattade över 300 num-
mer, vilka delvis försetts med intressanta kommentarer.

7. COLLIJN, I. Redogörelse för på uppdrag af kungl. maj:t i Kammararkivet 
och Riksarkivet verkställd undersökning angående äldre arkivalieom-
slag. Sthlm, 1914. (2),87,(1) s. Häftad. Omslaget lätt nött och med obetyd-
lig fläck på framsidan. Med en liten fuktrand i yttermarginalen mot slutet. 
Dedikation till ”min älskade Ellen med ett innerligt tack för allt du skänkt 
mig under detta arbetes gång” daterad den 3 februari 1914.  *300
Ett av exemplaren på bättre papper. Rör uppspårandet av medeltida handskrifts- och 
tryckfragment, vilka använts som skyddande arkivalieomslag. Isak Collijn gifte sig den 1 
juni 1915 med skådespeleraren Ellen Lovisa Appelberg.

8. COLLIJN, I. Svensk typografisk atlas. 1400- och 1500-talen. Uppsala, 
1952. Folio. 14 s. & 87 plr med text. Med en inklistrad färgfaksimil. + 
A typographic atlas of Sweden. Index. Uppsala, 1952. 10,(2 blanka) s. 
Ohalvpergamentbd i klotskodd okassett. Den engelska bilagan löst bifogad. 
Bra ex.  *500
Verket utgavs postumt av Lennart Kjellberg som ett fristående hjälpmedel till ”Sveriges 
bibliografi intill år 1600.”

9. DU RIETZ, R. Gastronomisk spegel. Historisk översikt jämte förteck-
ning över svenska kok- och hushållsböcker fram till 1850. Sthlm, 1953. 106,(3) 
s. Häftad. Obetydligt nött.  *200
Gavs ut av Thulins antikvariat. En ny utvidgad upplaga utkom 1999. Inleds med en allmän 
översikt av den gastronomiska litteraturens historia och fortsätter sedan med en kronolo-
giskt uppställd förteckning över den svenska litteraturen på området fram till och med 
1850. Trots sina brister fortfarande standardverket på området.



10. DU RIETZ, R. Gastronomisk spegel. Historisk översikt jämte förteck-
ning över svenska kok- och hushållsböcker fram till 1850. Jönköping, 1999. 
106,(1) s. Häftad. Nyskick.  *200
Andra reviderade upplagan. Den första utkom 1953 och fram t.o.m. sidan 77 är detta ett 
faksimil av denna. Därefter är en prydlig maskinskrift underlag för trycket och dessa sidor 
innehåller en rad tillägg av både nya poster i bibliografin och nya upplagor under vissa 
redan befintliga poster samt dessutom en del rättelser och kommentarer. Antalet poster 
har ökat från 135 till 178.

11. [Ek] [Bokauktion] onsdagen den 18 september 1985 [...] Förre 
sekreteraren i Stockholms arbetarekommun framlidne Viktor Ek:s bib-
liotek. Avd. ii. Bellmansamlingen. (Sthlm, 1985). 29,(3) s. Klammerhäftad. Lite 
nött och med en del markeringar av Birger Strandell.  *200
Katalog från Stockholms auktionsverk med en mycket fin samling Bellmaniana, inklusive 
manuskript och arbeten av C. I. Hallman, O. Kexel och B. Lidner.

12. GARDBERG, C.-R. Boktrycket i Finland intill freden i Nystad. i. 
A.a. Helsingfors, 1948. (6),396 s. Något nött rött hfrbd med upphöjda bind 
och svart titeletikett (Arne Nilsson). Det obetydligt solkiga omslaget med-
bundet.  *400
Ytterligare två delar utkom. Denna del behandlar boktryckerihistorien i Finland under 
1600- och början av 1700-talet.

13. GRAPE, A. Ihreska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbib-
liotek. i-ii. Uppsala, 1949. xxiv,797 + viii,797 s. & plr. Två häftade volymer. 
Lätt nötta omslag. Löst bilagda blad med serietillhörigheten. Bengt Löws 
namnteckning i del ii.  *350
Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis. vol. vi-vii. Del i: ”Samlingens tillkomst och 
öden, person- och lärdomshistoriska studier över dess innehåll”. Del ii: ”Kommenterande 
katalog”. Rör bl.a. Abraham Bäcks brevsamling och hans kontakter med Carl von Linné.

14. Gyllene böcker. Illuminerade medeltida handskrifter i dansk och svensk 
ägo. Sthlm, 1952. Front,95,(8) s. & plr. Häftad. Omslaget obetydligt nött. Med 
anteckningen: ”Gåva av Bengt Dahlbäck”.  *125
Nationalmusei utställningskatalog nr 193. De avslutande opaginerade sidorna består av 
annonser. Redigerad av Kåre Olsen och Carl Nordenfalk. Med ett förord av Otte Sköld. 
209 handskrifter förtecknas i katalogen.

15. Heders-skrifft til dhe ehreborne och konst-ehrfarne Dawid Kämpe 
och Niclas Broman ta de effter sine wäl anbrachte studier i den edle 
booktryckiare-konsten aff loflige gesellskapet medh sedwanlige ceremonier 
intagne blefwe; som skedde i kongl. residentz staden Stockholm den 5 janu-
arij 1679. I ett sammtal framstäldt emellan m. Eskil och en resande. Sthlm, 
1923. 25,(2) s. Häftad. Oskuren och tryckt på tjockt papper.  *450
Nytryck i 51 exemplar. Tillägnad Hugo Lagerström på 50-årsdagen. Med ett litet efterord 
av Birger Lundell och dekorationer efter teckningar av Georg Dahlbeck. Märklig vers som 
i original antagligen var tryckt av gesällerna efter arbetsdagens slut och utan angivande 
av tryckort eller tryckare. Den anonymt författade versen vimlar av boktryckeritermer. 
Kämpe kom att leva ett kringflackande liv som boktryckare i Norrköping, Linköping, 
Lund och Stockholm.



16. KROK, T. O. B. N. Bibliotheca botanica sue-
cana. Ab antiquissimis temporibus ad finem anni 
1918. Svensk botanisk litteratur från äldsta tider 
t.o.m. 1918. Uppsala, 1925. Porträtt,xvi,799 s. Ngt 
nött grönt oklbd med solkig och sannolikt fuktskad-
ad rygg som är lite naggad överst. Smutstitelbladet 
med liten pappersskada nederst.  *1400
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 syste-
matiskt 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.

17. LINDSKOUG, O. Smånotiser om böcker. Malmö, 1933. 84,(1) s. Häftad. 
Lätt nött.  *450
Tryckt i 100 numrerade exemplar, varav detta är nr 23. Spridda bokanteckningar i G. E. 
Klemmings anda rörande bokverk i fadern A. Lindskougs bibliotek, Malmö. Behandlar 
bl.a. Swedbergs psalmbok, en bok ur Gustav iii:s teaterbibliotek och Rudbecks ”Atland”.

18. [Magnus] ALMQVIST, S. »In aedibus sanctae Brigittae». Några anteck-
ningar kring Olaus Magnus’ tryckeri i Rom. Särtryck ur Nordisk tidskrift för 
bok- och biblioteksväsen. (Uppsala, 1986). s. 3-10. Klammerhäftad.  *200

19. [Magnus] COLLIJN, I. Olaus Magnus och hans förlagsverksamhet 
i Rom 1553-1557. En bibliografisk översikt. Uppsala, 1929. 29 s. Häftad. 
Omslaget med lite tråkiga revor, liksom smutstitelbladet. Inlagan loss från 
omslaget.  *300
Michaelisgillets tillfälliga publikationer vi.

20. NORDIN-PETTERSSON, BRITA-STINA. Kungl. svenska 
Vetenskapsakademien. The royal Swedish academy of science, publications 
1918–1960. Index. Uppsala, 1965. viii,300 s. Oklotryggbd.  *350
En fortsättning på Ståhls och Collianders förteckningar.

21. Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen. 
Årg. 1-36. Uppsala, 1914-49. Ej kollationerad. 36 bruna 
halvmarokängbd med upphöjda bind, blindlinjerade 
ryggar och stänkta snitt samt alla omslag medbundna 
(Upsala bokband, C. W. Bergman respektive Levins 
bokbinderi). Ryggarna obetydligt blekta och med 
smärre nyansskillnader i färg mot slutet. Volym 11 med 
en svag fläck nedtill. Fin svit ur Gustaf Holmgrens bib-
liotek.  *10000
”Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen” grundades 1914 
av Isak Collijn som även var dess huvudredaktör t.o.m. 1948 

då han efterträddes av Tönnes Kleberg. Tyngdpunkten i artiklarna är nordisk bibliografi, 



bok- och bibliotekshistoria samt boktryckerihistoria. I denna svit ingår alla Collijns egna i 
denna tidskrift publicerade artiklar, liksom dödsrunan över honom 1949, men även många 
andra betydelsefulla bidrag till nordisk bokhistoria. Gustaf Holmgren (1900-81) var förste 
bibliotekarie på Uppsala universitetsbibliotek och bland annat chef för handskriftsavdel-
ningen.

22. Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen. 
Årg. 37-44. Uppsala, 1950-57. Ej kollationerad. Fyra bruna 
halvmarokängbd med upphöjda bind, guldlinjerade ryggar 
och stänkta snitt samt med ett främre omslag per årgång 
medbundet. Den andra volymens rygg blekt och med 
några små stänk.  *1500
”Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen” grundades 1914 
av Isak Collijn som även var dess huvudredaktör t.o.m. 1948 då 
han efterträddes av Tönnes Kleberg. Tyngdpunkten i artiklarna är 
nordisk bibliografi, bok- och bibliotekshistoria samt boktryckeri-
historia. I dessa årgångar finns uppsatser om till exempel drottning 
Kristinas bibliotek i Rom, utländska 1600-talstidningar i Uppsala 
universitetsbibliotek, redaktionsexemplaret av ”Heimdall”, ”Flora 

danica”, Robergs ”Lijkrevnings tavlor”, medeltida laghandskrifter, mongolica i Helsingfors 
universitetsbibliotek, A. E. Nordenskiölds kartsamling och N. Bergius slaviska samlingar i 
Uppsala universitetsbibliotek.

23. Pro novitate. Pars secunda. Festskrift utgifven af 
Svenska bokhandelsmedhjälpare-föreningen till minne 
af dess 25-åriga tillvaro 1888–1913. Redigerad af Carl 
Lundahl. Sthlm, 1914. 309,(1) s. Ngt nött elegant 
mörkrött ohfrbd med upphöjda bind, guldornerad och 
blindpressad ryggdekor samt övre guldsnitt (Hedberg). 
Omslaget medbundet. Ryggen blekt och med lite 
nötningar i ytterfalsarna samt pärmhörnen. Med Maja 
Lindquists och Artur Nyströms respektive namnteck-
ningar samt den senares exlibris.  *300
Med vinjetter av Elis Berg. Innehåller uppsatserna ”Svenska 
bokhandelsmedhjälpare-föreningen 1888-1913” av Carl Lundahl, 
”Sextioåriga bokhandelminnen” av Johan Flodmark, ”Om 
Grolierband i Sverige” av Johannes Rudbeck, ”Bokbindare - 
bokförare i Sverige 1500-1630” av Arvid Hedberg, ”Något om 
äldre svenska bokförläggaremärken” av Arthur Sjögren, ”Vad kan 
göras för att höja en bokhandlares ställning” av C. A. Fahlstedt 
och ”Kommissionssystemet, dess uppkomst och utveckling” av 
Carl Lundahl.

24. RINMAN, S. Studier i svensk bokhandel. Svenska bokförläg-
gareföreningen 1843-1887. Sthlm, 1951. 515 s. & 1 utvikbar plansch. Häftad. 
Ryggen lätt nött och med några små svarta fläckar.  *450
En grundläggande översikt över svensk bokhandels- och förlagshistoria under 1800-talet.

25. WIESLANDER, H. Böcker ha sina öden. En samling studier. Växjö, 
1983. 215 s. Häftad.  *200
Med ett förord av Folke Ström. Utgavs till författarens 90-årsdag och innehåller uppsat-
serna ”Från Erasmus av Rotterdam till Albert Engström - via Örebro”, ”Knut Hamsun i 
brevväxling med Birger Mörner. Utdrag ur en korrespondens”, ”En bokvän från frihet-
stiden”, ”’Högst intressant och värdefull samling...’”, ”Olof Rydeberg - en mångsysslare 
från 1800-talets förra hälft”, ”Ett brev och en skål. Några detaljer kring ett Lokaminne”, 
”Den vandrande boktryckaren Johan Belfrage”, ”En västgötsk trädgårdsutopi och dess 
författare” och ”Säbylunds bibliotek. Dess grundare och utveckling”.


