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nyhetsbrev 264
litteratur- & lärdomshistoria

24 augusti 2015

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

Säsongens andra nyhetsbrev består av nykatalogiserade skrifter ur antikvari-
atets avdelning för litteratur- och lärdomshistoria. Ett flertal av titlarna är fint 
inbundna exemplar, se till exempel ahnfelt, ehrensvärd, hellstenius 

och inte minst burenstams Kristinaskrift. 

Några arbeten är bundna i trevliga alrotsmarmorerade pappband. almquists  
doktorsavhandling om riksdagen i Gävle 1792 är ett av 20 exemplar på bättre  
papper och sylwans Svenska pressens historia till statshvälfningen 1772 är dedicerat 
till john kruse. 

Med vänliga hälsningar!

mats rehnström



1. AHNFELT, P. G. Studentminnen. Anteckningar och tidsbilder från hem-
met, skolan, universitetet och församlingen. Andra upplagan. i-ii. Norrköping, 
1882. (2),338,(4) + 503,(7) s. Två fina halvmarokängbd med breda upphöjda 
bind, sparsam guld- och blindpressning samt övre guldsnitt, övriga snitt  
endast putsade (Barkell). Omslagen medbundna längst bak i volymerna. 
Ryggarna lätt blekta och med några obetydliga små nötmärken. Del ii en 
aning snedläst. *500
Första upplagan utkom 1857. Paul Gabriel Ahnfelt (1803-63) blev student 1817, fil. kand. 
och fil. mag. 1823 och docent i praktisk filosofi 1826, allt vid Lunds universitet. Han 
prästvigdes 1830 och utnämndes samma år till kyrkoherde i Bosarps och Strö församlin-
gar. Hans mest bekanta arbete är ”Studentminnen” som ger en medryckande och livlig 
skildring av skol-, universitets- och prästlivet i början av 1800-talet samt skildrar intressanta 
möten med berömdheter som Tegnér, Thomander och Almquist.

2. ALMQUIST, J. A. Riksdagen i Gefle 1792. A.a. Uppsala, 1895. (2),208 s. 
Beige hklbd med mörkgrön titeletikett i skinn och stänkta snitt.  *1200
Tryckt på tjockare papper i en upplaga av 20 exemplar.

3. EHRENSVÄRD, C. A. Brev. Utgivna av Gunhild Bergh. i-ii. Sthlm, 1916-
17. Porträtt,xxiv,284 s. + porträtt,(8),459 s. & 2 plr & 1 utvikbar tabell. Två 
eleganta, obetydligt nötta, röda halvmarokängbd med breda upphöjda bind, 
guldornerade ryggar och övre guldsnitt (Bonniers bokbinderi). Omslagen 
medbundna och placerade längst bak i volymerna. Ryggarna helt obetydligt 
blekta. Med Sixten Strömboms förgyllda pärmexlibris och Karl Åke Kärnells 
exlibris.  *2250
Med en mängd avbildade teckningar av författaren och konstnären. Bland brevmottagarna 
märks J. G. von Carlson, P. N. von Gedda, Gustav iii, L. Masreliez, J. G. Oxenstierna, A. J. 
Retzius, J. T. Sergel, J. C. Toll och J. von Törne.
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4. ENEMAN, M. Resa i Orienten 1711-1712. Utgifven 
av K. U. Nylander. i-ii. Uppsala, 1889. (12),xxii,246 + 
(2),294,(1) s. En aning nött blått oklbd med guldpräglad 
titel på rygg respektive främre pärm. Ryggen med ett 
svagt veck och ett par små stötskador i pärmarnas övre 
kant. Liten fläck i yttre marginalen s. 281-82. Med Thore 
Virgins exlibris och namnteckning, den senare daterad 
den 19 februari 1915. Dessutom en prydlig anteckning av 
honom på försättsbladet.  *2500
i. Mindre Asien och Egypten. ii. Sinai halfön och Palestina. Michael Eneman (1676-1714) 
var forskare och präst. Han deltog som fältpräst i Karl xii:s ryska fälttåg, följde kungen till 
Bender, utnämndes till förste legationspredikant vid beskickningen i Konstantinopel 1709. 
Han fick tillstånd att 1711-12 göra en längre resa i området och besökte då bland annat 
Smyrna, grekiska övärlden inklusive Chios och Rhodos, Alexandria, Kairo, Sinai, Jaffa, 
Jerusalem, Betlehem, Döda havet, Palestina, Syrien och Cypern. Under resans gång fick 
han professorstjänsten i orientaliska språk i Uppsala 1712. Hälsan försämrades under resan 
och han återvände i dåligt skick till Sverige där han på dödsbädden gifte sig med en av 
Olof Rudbeck d.y:s döttrar.

5. FERSEN, A. von. Dagbok. Utgiven av Alma Söderhjelm. i-iv. Sthlm, 
1925-36. 447,(2) + 536,(1) + 425,(2) + 590,(1) s. Fyra lite nötta ljusblå oklbd 
med guldornerade ryggar och porträtt av Fersen på de främre pärmarna samt 
övre blått snitt. Ryggarna till de två avslutande volymerna något blekta. De 
främre omslagen medbundna, även det bakre omslaget medbundet till den 
sista volymen. Den första volymen lätt snedläst. Bra ex.  *3750
Enda upplagan av den mest eftersökta dagboksutgåvan från svenskt 1700-tal.



6. [Forsskål] SCHÜCK, H. Från Linnés tid. Petter 
Forsskål. Sthlm, 1923. 491 s. Vitt stänkdekorerat papp-
bd med mörkröd titeletikett i skinn och stänkta snitt 
(Leonard Gustafssons bokbinderi). Omslaget medbundet 
men delvis solkigt och det bakre med lagningar. Med 
Karl Åke Kärnells exlibris.  *800
Publicerades även i ”Svenska akademiens handlingar”.

7. [Franzén] EK, S. Franzéns Åbodiktning. Ett bidrag till Finlands svenska 
litteraturhistoria. A.a. Sthlm, 1916. (8),301 s. Aningen nött alrotsmarmorerat 
brunt pappbd med brun titeletikett i skinn och infärgat övre snitt (Aug. 
Johnsons bokbinderi, Göteborg). Främre omslag medbundet och bitvis blekt 
samt med blyertskommentar nedtill. Ryggen lätt blekt. Med dedikation till 
Ingrid.  *600
Personregistret sammanställdes av J. V. Johansson. Innehåller kapitlen: ”Auroraförbundets 
skalder”, ”Barndomspoesi”, ”Deskriptiv alexandrindiktning”, ”Selmalyrik”, ”Det nya 
Eden”, ”Utrikesresan”, ”Sången över Creutz”, ”Från Öfver philosophin af det adertonde 
seklet till Champagnevinet” och ”Från Finlands uppodling till Den gamle knekten 1810”.

8. [Geijer] WAHLSTRÖM, LYDIA. Erik Gustaf Geijer. En lefnadsteck-
ning. Sthlm, 1907. Porträtt,338,(1) s. & plr. Aningen nött alrotsmarmorerat 
brunt pappbd med brun titeletikett i skinn och infärgat övre snitt, övriga snitt 
endast lätt putsade (Aug. Johnsons bokbinderi, Göteborg). Ryggen lätt blekt 
och titeletiketten med några skavmärken samt ett par små fläckar. Kommentar 
i blyerts i nedre marginalen på s. 3. Med Albert Lillienbergs namnteckning, 
daterad 1908, och ett par anteckningar överst på titelsidan.  *250
Innehåller kapitlen: ”Barndom och tidigare ungdom”, ”Jäsningstid. Förlofning och 
Englandsresa”, ”Geijer som nyromantiker”, ”Amalia von Helvig”, ”Geijer som konser-
vativ skriftställare och politiker”, ”Historieskrifvaren”, ”Hem och vänner”, ”Affallet”, 
”Ensam i bräcklig farkost” och ”De sista åren (1842-47)”.

9. [Gustav iii] HENNINGS, BETH. Gustav III. En biografi. Sthlm, 1957. 
362 s. & plr. Obetydligt nött brunt halvmarokängbd med upphöjda och 
guldornerade bind samt övre guldsnitt. Främre omslag medbundet.  *600
Innehåller kapitlena: ”Barndomen”, ”Brytningsåren”, ”Förberedelsetiden”, ”Politisk 
debut”, ”I styrelsens centrum”, ”Den främmande fågeln”, ”Familjen”, ”Hovet och vän-
nerna”, ”Peripetien”, ”Gustav iii och teatern”, ”En författare bland författare”, ”Konster 
och vetenskaper”, ”Utrikespolitik och krig”, ”Den caesariske demokraten” och ”Slutet”.



10. [Gyllenborg] SAHLBERG, G. Gustaf Fredrik Gyllenborg. Hans liv och 
diktning under frihetstiden. A.a. Uppsala, 1943. Porträtt,xiii,(1),538 s. Fint  
linneklotbd med brun titeletikett i skinn och övre stänkdekorerat snitt,  
övriga snitt endast putsade (Hedberg). Det aningen solkiga omslaget med-
bundet.  *900
Författaren uttrycker i förordet sin förvåning över att inget verk kommit ut som både 
behandlar Gyllenborgs diktning och liv, men förmodar att detta beror på att skalden 
ansetts vara torr och tråkig. ”Bilden av det senilt poetiserande kanslirådet har för efter-
världen undanskymt bilden av den ömme ungdomsskalden, vars varma hjärta klappade för 
fosterjord, vänskap och dygd”.

11. HELLSTENIUS, J. Några blad ur Göteborgs 
historia. Föreläsningar hållna i Göteborg, våren 
1868. Sthlm, 1870. 92 s. Elegant något nött rött 
lackat hfrbd med upphöjda bind, rikt guldornerad 
rygg och svart titeletikett samt övre guldsnitt, 
övriga snitt endast putsade (Hedberg). Omslaget 
medbundet. Ryggen obetydligt blekt och pärm-
hörnen lätt stötta. Med Lars August Odencrantz 
exlibris.  *800
Innehåller bland annat 
föreläsningar om Ostindiska 
kompaniet och svensk-dan-
ska kriget 1788. Lars August 
Odencrantz, född 1864, var 
bankdirektör och bror till 
boksamlaren och donatorn 
Gustaf Odencrantz samt 
svärfar till boksamlaren 
Gustaf Bernström.
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12. [Kristina] (BURENSTAM, C.) La reine 
Christine de Suède a Anvers et Bruxelles 1654-
1655. Bryssel, 1891. (6),167,(1) s. Mycket elegant 
oxblodsrött marokängbd med upphöjda bind, rikt 
guldornerad rygg, kantförgyllning och inre denteller 
(Hedberg). Övre guldsnitt, övriga snitt endast put-
sade. I skinnskodd och fodrad kassett. Med Thore 
Virgins förgyllda pärmexlibris på båda pärmarna och 
hans namnteckning daterad den 22 november 1911. 
Praktex.  *2800
Tryckt i en begränsad upplaga, detta onumrerat. Bygger 
bland annat på arkivmaterial som diplomaten Carl Burenstam 
(1829-1907) fann under sina utländska beskickningsresor.

13. LÖWENHIELM, C. G. Greve Carl Gustaf Löw-
enhielms minnen. i-iii. Sthlm, 1927-29. Porträtt,220,(1) 
s. + porträtt,188,(1) s. + porträtt,256 s. & plr. Tre prydliga 
röda hklbd med gröna titeletiketter i skinn och stänkta 
snitt. De främre omslagen medbundna.  *750
Översatt från franskan och utgiven av dottern Natalie Rosensvärd. 
Den bygger författarens omfångsrika dagböcker. Carl Gustaf 
Löwenhielm (1790-1858) var militär och diplomat samt 1843-47 
landshövding i Göteborgs och Bohus län. Som diplomat var han 
bland annat verksam i Konstantinopel och Wien. Han stod på nära 
fot med Oskar i alltsedan han 1811 utnämnt till dennes kavaljer. Han 
föddes på Lång i Värmland, ett fidekommissgods han senare ärvde 
efter sin far.

14. [Magnus] GRAPE, H. Studier i Olai 
Magni författarskap. Ett bidrag till den götiska 
rörelsens historia. A.a. Uppsala, 1942. x,427 s. 
Bra rött klbd (Sture Werner). Främre omslaget 
medbundet. Med Einar Hansens exlibris.  *675
Avhandlingen blev ej ventilerad.



15. MONTGOMERY-SILFVERSTOLPE, MALLA. 
Memoarer. Utgifna af Malla Grandinson. Andra uppla-
gan. i-iv. Sthlm, 1914-20. Porträtt,6,(2),1-353,(2) s. + por-
trätt,(6),329,(2) s. + porträtt,(8),273 s. + porträtt,(6),257 s. 
Två bra blå hfrbd med upphöjda bind, rikt guldornerade 
ryggar och övre guldsnitt. Ryggarna obetydligt blekta. 
Någon enstaka blyertsmarkering.  *1600
Intressant inblick i romantikens Uppsala av innehavaren av den 
främsta litterära och kulturella salongen. Inkluderar även författarens 
resejournal till Tyskland 1825-27.

16. [Oxenstierna] LAMM, M. Johan Gabriel Oxenstierna. En gustaviansk 
natursvärmares lif och dikt. Sthlm, 1911. viii,398 s. Aningen nött alrotsmar-
morerat brunt pappbd med ngt skavd och fläckig brun titeletikett i skinn 
samt infärgat övre snitt, övriga snitt endast lätt putsade (Aug. Johnsons bok-
binderi, Göteborg). Ryggen lätt blekt. Enstaka blyertstreck i marginalerna på 
de första sidorna.  *275
Framställningens tyngdpunkt ligger på Oxenstiernas ungdomsår och hans personliga och 
litterära utveckling under 1700-talets natursvärmeri. Läsaren får även ta del av utdrag ur 
Oxenstiernas brev och dagböcker.

17. [Rosenstein] BÖTTIGER, C. W. Nils von Rosenstein, minnesteckning 
uppläst på Svenska akademiens högtidsdag 1876. Sthlm, 1877. Extra litografer-
at titelblad,209,(1) s. Ngt nött rött halvmarokängbd med fint guldornerad 
rygg och marmorerade snitt (Hedberg). Ytterfalsarna ngt skavda och med 
begynnande sprickbildningar. Med Axel Abramsons exlibris.  *650
Ovanlig separatupplaga ur ”Svenska akademiens handlingar”. Grosshandlaren Axel 
Abramson (1855-1914) hade en fin boksamling som bland annat innehöll vitterhet, drama-
tik, litteratur- och teaterhistoria. Hans stora samling av svensk dramatisk litteratur tving-
ades hans sälja på auktion 1897. Han var en av Gustaf Hedbergs tidiga stamkunder.

18. [Rääf] AHNFELT, A. L. F. Rääf af Småland och hans literära umgän-
geskrets. Bilder från flydda dagar. Sthlm, 1879. Porträtt,(8),403,(1) s. Aningen 
nött lackat ljusbrunt hfrbd med svagt upphöjda bind, guldornerad rygg och 
mörkröd titeletikett samt marmorerade snitt (Bildstens bokbinderi, Eksjö). 
Ryggen aningen blekt och med ett ytligt skavmärke. Tillskrift på försätts-
bladet till Hans Bergsten på dennes 50-årsdag från Henrik Rääf.  *500
Den första hälften av boken utgörs av en levnadsbeskrivning. Den andra delen har titeln 
”Ydredrottens vänner. Ett litterärt florilegium” och består av ett urval ur Rääfs brevväx-
ling med några av samtidens litterära storheter, bland andra J. Adlerbeth, Atterbom, B. von 
Beskow, Gjörwell, Hammarsköld, Hartmansdorff och Claes Livijn. Henrik Rääf (1873-
1929) var sonson till den biograferade.



19. [Schwerin] WRANGEL, E. Martina von Schwerin. Snillenas förtrogna. 
Sthlm, 1912. Porträtt,319 s. Aningen nött alrotsmarmorerat brunt pappbd med 
brun titeletikett i skinn och infärgat övre snitt, övriga endast lätt putsade (Aug. 
Johnsons bokbinderi, Göteborg). Ryggen lätt blekt och titeletiketten med ett 
par små fläckar. Enstaka blyertstreck i marginalerna på de första sidorna. Med 
Albert Lillienbergs namnteckning daterad 1912.  *275
Innehåll: ”Ungdomsåren”, ”Tegnérs biktmoder”, ”Brinkmans Stella”, ”Biktmodern åter 
en gång”, ”De sista Stellaåren (1839-1847)”, ”I vinterkvarter” och ”Efterskrift”.

20. SCHÜCK, H. Från det forna Upsala. Några kulturbilder. Andra uppla-
gan. Sthlm, 1917. (8),232 s. Bra blått hklbd med röda titel- och deltiteletiketter 
i skinn samt marmorerade snitt. Främre omslag medbundet. Ryggen lätt nött 
och med några små fläckar.  *250
Innehåller: ”S. Erik och hans reliker”, ”Upsala på 1640-talet”, ”En Upsalaroman från 
1700-talet”, ”Några förlofningar förr i världen”, ”Akademiska dansmästare” och ”Upsala 
för hundra år sedan”.

21. SYLWAN, O. Svenska pressens historia till 
statshvälfningen 1772. Lund, 1896. (6),498 s. En 
aning nött blått halvmarokängbd med upphöjda 
bind, mycket rikt guldornerad rygg och övre 
guldsnitt, övriga snitt endast putsade (Hedberg). 
Omslaget medbundet, det främre med några fläckar 
överst. Ryggen ganska blekt och aningen nött. Med 
understrykningar i texten och markeringar i margi-
nalen, allt i tunn blyerts. Dedikation till John Kruse 
och med dennes exlibris.  *1250
Störst utrymme ägnas inte oväntat åt Dalin, Salvius och 
Gjörwell, men även Göteborgs- och övriga landsortspressen 
har egna kapitel. John Kruse (1865-1914) var litteraturhisto-
riker och doktorerade 1895 på en avhandling om Hedvig 
Charlotta Nordenflycht. Han gav sig sedan in på den kon-
sthistoriska banan och var verksam vid Nationalmuseum. 
Bandet är helt samtida och har på titelbladet en bokbinda-
ranvisning i blyerts: ”solidt o. elegant med omslag orördt”.

17. 18. 20.



22. [Tessin] LEIJONHUFVUD, SIGRID. Carl 
Gustaf Tessin och hans Åkerökrets. i-ii. Sthlm, 
1931-33. 216 s. & plr + (2),281 s. & plr. Två 
bra gröna hklbd med svarta titeletiketter och 
stänkta snitt samt medbundna omslag (Leonard 
Gustafsson). Ryggarna ngt blekta. Med några 
enstaka blyertsstreck i marginalerna.  *700
Första delen med undertiteln ”I krigstid” och den andra 
”I aftonsvalkan”. 

23. [Tessin] LEIJONHUFVUD, SIGRID. 
Omkring Carl Gustaf Tessin. i-ii. Sthlm, 
1917-18. Porträtt,vi,211,(2) s. & plr + por-
trätt,(8),247,(1) s. & plr. Två trevliga tegelsten-
sröda hklbd med svarta titeletiketter och stänkta 
snitt (Leonard Gustafsson). De bitvis blekta oms-
lagen medbundna. Bra exemplar.  *750
Del i har undertiteln ”Fru grevinnan Ulla och fru grevin-
nan Augusta” och del ii ”Drottningen”. Skildrar Tessins 
familjeliv respektive hans förhållande till Lovisa Ulrika.

24. THORILD, T. Thorilds bref till C. F. Cramer. Med inledning och 
anmärkningar utgifna af Martin Lamm. Uppsala, 1907. (2),xli,(1),62,(1) s. 
Ngt nött hfrbd med upphöjda bind, guldornerad rygg och marmorerade 
snitt (Håkan Wahlström). Ryggen ngt blekt och med några skavmärken samt 
småsolk. Med F. G. T. Eklunds exlibris.  *375
Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet. 20. De 22 utgivna breven finns i Kiels uni-
versitetsbibliotek och omfattar åren 1793-95. Carl Friedrich Cramer (1752-1807) växte 
upp i Köpenhamn och var professor i grekiska och orientaliska språk vid universitetet 
i Kiel från 1775. Han är känd som en stark anhängare av den franska revolutionen och 
avsattes på grund av detta 1794. 1795 flyttade han till Paris där han drev både tryckeri och 
bokhandel samt verkade som översättare av tysk och fransk litteratur i båda riktningarna.

25. UPMARK, G. Valda skrifter. Sthlm, 1901. 
Porträtt,vi,385,(1) s. & 1 plansch. Vackert lackat 
hfrbd med upphöjda bind, rikt guldornerad 
rygg och röd titeletikett samt marmorerade snitt 
(Hedberg). Främre omslaget medbundet. Ryggen 
lätt blekt och några tråkiga skrapmärken nedtill på 
bakre pärmen. Med Erik Sandells exlibris.  *800
Rikt illustrerad. Utgiven postumt. Innehåller följande 
uppsatser: ”Stilenlighetens faror. Föredrag i Svenska slöjd-
föreningen den 19 januari 1892”, ”Gripsholms slott, sådant 
det är och sådant det borde vara”, ”Ur drottningens fat-
bur”, ”Om Gripsholms restauration. Föredrag i Svenska 
slöjdföreningen den 14 november 1893”, ”Stockholms 
slott under vasatiden”, ”Vadstena slott”, ”Skånska her-
rgårdar under renässanstiden”, ”Torpa”, ”Tidö, ett stor-
manshem på 1600-talet”, ”Svenska riddarhuset”, ”Jäders 
kyrka”, ”Tyresö kyrka”, ”Tyska kyrkan i Stockholm”, 
”Gustaf Vasas porträtt”, ”Ett porträtt af Sigismund”, 
”Tapetväfveriet i Sverige under de första vasakonun-
garne”, ”Jeremias Falck, drottning Kristinas hofkopparst-
ickare” och ”Göran Rosenhanes stambok”.
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