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nyhetsbrev 265
bokväsen

31 augusti 2015

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

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade titlar bokväsen. Bland 
dessa kan nämnas ett fint bundet exemplar av Björck och Börjessons klas-
siska katalog 250, de olika katalogerna över nils bonniers bibliotek,  

klemmings och eneströms Sveriges kalendariska literatur och sandermann  
olsens översiktsbibliografi över Linnés 331 lärjungar.

Med vänliga hälsningar!

mats rehnström



1. BERGSTRAND, MÄRTA. Från Karamzin till Trifonov. En bibliografi 
över rysk skönlitteratur i svensk översättning. Förord av Nils Åke Nilsson. 
Göteborg, 1985. 430 s. Häftad. Omslaget bitvis lätt blekt.  *225
Stockholm studies in russian litterature 21.

2. BERNDTSSON, G. E. Allsvensk samling. Sthlm, 1947. 106,(3) s. Fint 
blått halvmarokängbd med upphöjda och guldornerade bind, övre guldsnitt 
(Nils Linde). Det delvis nötta och skrynkliga omslaget medbundet. Ryggen 
obetydligt mörknad. Reva i övre marginalen s. 101. Dedikation på försätts-
bladet till Filip Asklund daterad 1963.  *475
Bokvännens bibliotek nr 1. Utgiven av Sällskapet bokvännerna. Tryckt i 500 numrerade 
exemplar, varav detta är nr 78. Trevligt illustrerad. Författaren beskriver bland annat sina 
omfattande samlingar av äldre barnböcker, svensk vitterhet och folkskrifter.

3. Björck & Börjesson. Katalog 250. Gamla rara böcker och andra sällsynta 
tryck ävensom intressanta och betydande arbeten inom olika områden och 
vetenskapsgrenar, varibland särskilt märkas svenska standardverk från skilda 
tider och av olika slag i bästa skick och i utmärkta band. Därtill ett mindre 
urval autografer. [=omslagstitel]. Sthlm, 1930. 289 s. & plr. En aning nött 
men trevligt brunt halvmarokängbd med breda och blindpressade bind, spar-
samt guldornerad rygg och övre guldsnitt (Bonniers). Omslaget medbundet. 
Ryggen bitvis ngt blekt. Bakre omslag med några små fläckar och en lagning 
i nedre yttre hörnet.  *750
Förtecknar 2929 titlar. En av de finaste raritetskatalogerna från Björck & Börjesson och 
definitivt den mest omfattande. Innehåller stora avdelningar med svenska 1500- och 
1600-talstryck och ämnesrubriker från Amerika till Zoologi.

2. 3.



4. [Bonnier] (LÖWENDAHL, B.) A selection of fine & rare books from 
the library of Nils Bonnier (1908–1991). To be sold by auction at the 
Grand hôtel, Stockholm, sunday 1 june 1997 […]. U.o., (1997). 119,(9) s. + 
(LÖWENDAHL, B.) Nils Bonniers boksamling 2. Illustrerade böcker i 
vackra band, svensk skönlitteratur, konst- & arkitekturhistoria, Stockholmiana, 
historia, bokväsen, autografer, m.m. Försäljning […] Stockholm tisdag 27 
oktober 1998 […]. U.o., (1998). 94,(2) s. Opappbd respektive häftad.  *600
Rikt illustrerade auktionskataloger. Den första med ett förord av Sten G. Lindberg.

5. [Bonnier] SALLANDER, H. Nils Bonniers boksamling. Med en 
studie över bokbanden av Alf Liedholm. Uppsala, 1973. lvi,314 s. & plr. + 
LINDBERG, STEN G. Nils Bonniers boksamling. II. Nyförvärv 1973-
1986. Förteckning. Sthlm, 1987. 116,(2 blanka,3) s. & plr. Två volymer. Den 
första häftad och den senare i svart opappbd med övre guldsnitt samt skinn-
skoning nedtill. Den häftade volymen mycket lätt nött och med några obe-
tydliga små omslagsrevor. Den bundna volymen med stötmärke nedtill på 
ryggen och lätt solkiga pärmar.  *5000
Tryckta i 75 exemplar vardera. Första delen i ett av 30 exemplar tryckta på Lessebo biku-
panpapper.

6. BORGSTRÖM, C. A. Finlands jaktlitteratur till mitten av 1800-talet. 
Helsingfors, 1964. 116 s. Häftad. Obetydligt nött. Dedikation till professor 
Mauno Jokipii.  *750
Tryckt i 200 exemplar. Detta är nummer 66. Ytterligare tre fristående delar förde översik-
ten fram till 1900. Inleds med en lista på de 122 arbeten som beskrivs i texten.

7. BRING, S. E. Boktryckerisocieteten 1752-1900. Särtryck ur ”Svenska bok-
tryckareföreningen 50 år”. Uppsala, 1943. (4),9-145,(1) s. Häftad. Dedikation 
till Åke Davidsson.  *150
Historik från Boktryckerisocoetetens grundande till dess upplösning.

8. En bok om papper. Tillägnad Carl Joh. Malmros den 23 december 1944. 
Uppsala, 1944. 461,(2) s. & 1 utvikbar plansch. Oklotryggbd. Bandet med 
smärre solk och en liten bläckfläck på pärmkanten. Med Sten G. Lindbergs 
namnteckning och dennes blyertsanteckningar på för- och eftersättsblad samt 
i impressum.  *500
Redigerad av Gustaf Clemensson. Rikt illustrerad. Innehåller bland annat uppsatserna 
”Reflexioner kring Klippans pappersbruk” av Tage Cervin, ”Papperet genom tvåtusen år. 
En översikt” av Gustaf Clemensson, ”Huru papperet kom till Sverige. Några bidrag till 
dess medeltida historia” av Ernst Nygren, ”De äldsta pappersbruken i Sverige” av Lars 
Sjödin, ”Pappersbrukens råvarubekymmer under frihetstiden. Anteckningar om lumpan-
skaffningen” av Bertil Boëthius, ”Den äldre pappersbruksbygden i Sverige. En studie om 
initiativ och naturtillgångar” av David Hannerberg,  ”Malholländaren och dess utveckling” 
av Tage Engström, ”Långduksmaskinens utveckling sedan 1830-talet” av Gustaf Wetterling, 
”Anteckningar om svensk pappershandel” av G. Clemensson och ”Svensk pappershistorisk 
litteratur. Bidrag till en bibliografi” av Tönnes Kleberg. Sten G. Lindberg meddelar i en 
blyertsnot att typografi, initialer och band utformades av Karl-Erik Forsberg och att boken 
utvaldes till Svensk bokkonst 1944.

9. GRAPE, A. Ihreska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbib-
liotek. i-ii. Uppsala, 1949. Porträtt,xxiv,797 + viii,797 s. & plr. Två häftade 
volymer. Lätt nötta och obetydligt solkiga omslag. Löst bilagda blad med 
serietillhörigheten. Dedikation till Nils Gobom i del i.  *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”. I handskriftssamlingen ingår bland annat Abraham Bäcks arkiv med de många 
och viktiga breven från Linné. Nils Gobom (1889-1975) var bibliotekarie vid Linköpings 
stiftsbibliotek.

10. [Holberg] (NYHUUS, H.) Holberglitteratur i det Deichmanske bib-
liothek. Kristiania, 1906. (8),78 s. Ngt nött marmorerat pappbd med röd 
titeletikett i skinn och stänkt övre snitt. Det bitvis blekta omslaget med-
bundet. Ryggen blekt och märke efter borttagen etikett i övre inre hörn på 
frampärmens utsida. Bakre omslag med liten lagning i övre delen och med 
namnteckning daterad 1922. Med biblioteks- och utgallringsstpl.  *400
Trycktes i 400 numrerade ex. varav detta är nummer 385. Deichmanske bibliothek har en 
av de största samlingarna av litteratur av och om Ludvig Holberg. Bibliotekets grundare 
Carl Deichman tillhörde författarens vänkrets.

11. (KLEMMING, G. E. & ENESTRÖM, G.) Sveriges kalendariska litera-
tur. 1. Svenska almanachor, kalendrar och kalendariska skrifter intill 1749. 2. 
Svenska almanachor och kalendarier 1749-1879. Sthlm, 1878-79. (2),xvi,42,i-
xviii + ix,(1 blank),40 s. Häftad och ouppskuren i ett gemensamt tryck om-
slag. Fint skick.  *900
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 1808. Förteckningarna över de två tidsperioder-
na var uppenbarligen tänkta att utges separat men försågs sedan med gemensamt titelblad 
och omslag. Förtecknar även de intressanta uppsatser som ingår i almanackorna.

12. KLEMMING, G. E. & NORDIN, J. G. Svensk boktryckeri-historia 
1483-1883. Med inledande allmän öfversigt. Jubileumsutgåva med tillägg. 
Uppsala, 1983. (2),iv,240,(4),241-654,(4),1-115 s. & 2 plr. Obetydligt nött 
dekorerat opappbd. Försättsbladet med några numreringar.  *475
Faksimil av upplagan 1883 försedd med tillägg och rättelser. Lars Tynell skriver om ”G. E. 
Klemming och J. G. Nordin”, Sten G. Lindberg om ”Vår äldsta svenska boktryckerihis-
toria enligt senare forskning”, E. Göthe om ”Tryckfrihetsförfattningar efter 1882” och J. 
Mannerheim har sammanställt den mycket användbara ”Svenska boktryckarlängder 1483-
1883”.

13. [Koberg] HALLBERG, S. Den äldre litteraturen i Kobergs bib-
liotek. En översikt i katalogform utgiven av Nils Sandberg. Särtryck ur 
Västgötalitteratur 1991. Vårgårda, 1992. s. 3-58. Klammerhäftad.  *250
Förtecknar svenskrelaterat tryck från 1400-, 1500- och 1600-tal med hänvisningar till 
Collijn. Kobergs fina bibliotek byggdes upp av Nils Silfverschiöld under en kort men 
synnerligen intensiv samlarperiod.

14. LEIJONHUFVUD, SIGRID & BRITHELLI, SIGRID. Kvinnan inom 
svenska litteraturen intill år 1893. En bibliografi. Sthlm, 1978. (10),198 s. 
Häftad. Ryggen obetydligt nött.  *400
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 460 för första upplagan som utkom 1893. Detta 
är ett faksimiltryck efter originalet försett med ett nytt förord av Sune Lindqvist. Utarbetad 
på grundval av Karin Alcyone Adlersparres och Elvira Huss bibliografi på samma ämnes-
område från 1873. Förtecknar inte bara skönlitteratur, utan även andra skrifter av kvinnliga 
författare, till exempel kokböcker och reseskildringar.

15. LINDBERG, S. G. Swedish books 1280-1967. Illuminated manuscripts, 
illustrated printed books & fine book bindings. A select guide to reference 
literature on Sweden. Sthlm, 1968. 111 s. & plr. Häftad. Lätt solkigt främre 
omslag.  *150
Kungliga bibliotekets utställningskatalog nr 51. Katalogen förtecknar dels utställningens 91 
titlar, dels på s. 67-111 ett användbart urval företrädesvis modernare referens- och över-
siktsverk inom alla områden rörande Sverige. I den förra avdelningen var böckerna utval-
da för sin skönhet och/eller betydelse och där återfinns omfattande beskrivningar, kol-



lationeringar och kommentarer rörande arbeten som till exempel Birgitta ”Revelationes” 
1492, ”Biblia” 1540-41, 1618, 1703, Johannes och Olaus Magnus arbeten, Mollet ”Jardin 
de plaisir” 1651, Schefferus ”Lapponia” 1673, Ehrenstrahl ”Certamen equestre” 1672, 
Rudbeck ”Atland” 1679-1702 och ”Campus Elysii” 1701-02, Dahlberg ”Suecia antiqva et 
hodierna” 1661-1715, Linné ”Systema naturae” 1735, Wijnbladh ”Byggningskonsten” 1755-
56, Clerck ”Icones” 1759, Chapman ”Architectura navalis mercatoria” 1768, Ehrensvärd 
”Resa til Italien” 1786, Sparrman ”Museum Carlsonianum” 1786-89, Palmstruch ”Svensk 
botanik” 1802-43, Pfeiffer ”Magasin för blomsterälskare” 1803-10, Thersner ”Fordna och 
närvarande Sverige” 1816-67, Berzelius ”Lärobok i chemien” 1808-30, Forssell ”Ett år i 
Sverige” 1827-35, Wright ”Svenska foglar” 1828-38 och ”Skandinaviens fiskar” 1836-57, 
Nilsson ”Illuminerade figurer till Skandinaviens fauna” 1829-40, Larsson ”Ett hem” 1899 
och ”Åt solsidan” 1910 samt Strindberg ”Antibarbarus” 1906. Ett antal medeltida hand-
skrifter och påkostade bokband finns också bland utställningsobjekten.

16. LINDBERG, STEN G. Svenska böcker 1483-1983. Bokhistoria i 
fågelperspektiv. Sthlm, 1983. 61,(2) s. Häftad.  *125
Översikt skriven med anledning av den tryckta svenska bokens 500-årsjubileum.

17. NATHORST-BÖÖS, E. Myntkatalogen i tvåhundra år. En bibliografi 
över svenska myntauktionskatalogerna till omkring 1900. Sthlm, 1966. 37,(1 
blank,1) s. Häftad.  *150
Hesse Svensk numismatisk bibliografi 0132. Den äldsta daterade katalogen som förtecknas 
här är från 1706.

18. [Rudbeck] Bibliografiska studier tillägnade friherre Johannes Rudbeck 
på hans femtioårsdag den 7 mars 1917. Uppsala, 1917. Porträtt,92,(3) s. & plr. 
Häftad. Omslaget ngt nött och med smärre revor.  *350
Tryckt i 150 numrerade exemplar, varav detta är nummer 78. Den fint utstyrda och tryckta 
festskriften redigerades av brodern Gustaf Rudbeck och innehåller uppsatserna ”En 
grupp Lübeckska inkunabelblad” av Isak Collijn, ”Själfbiografiska anteckningar af Olof 
Rudbeck d.y.” av Anders Grape, ”Roger Payne” av Emil Hannover, ”Än ett Kristinaband” 
och ”Förteckning öfver friherre Johannes Rudbecks utgifna skrifter” av Per Hierta, 
”Hülleneinbände des ausgehenden Mittelalters” av Hans Loubier, ”Nogle oplysninger om 
et bind af Johannes Richenbach” av Victor Madsen, ”Två gamla bokband” och ”Några 
boköden” av Gustaf Rudbeck, ”Ett par stilprof från Olof Rudbecks tid” och ”Vandrande 
tryckare- och förläggaremärken” av Arthur Sjögren.

19. RYDVING, H. Samisk religionshistorisk bibliografi. Uppsala, 1993. 
85,(1) s. Häftad. Dedikation till professor Åke Hultkrantz.  *250
Religionshistoriska forskningsrapporter från Uppsala 2. ”Denna bibliografi förtecknar 
litteratur om inhemsk (traditionell; förkristen) samisk religion, d v s. de samiska reli-
gionsformerna före och under den intensiva missionsperioden på 1600- och 1700-talen, 
viktigare traditionssamlingar med material av religionshistoriskt intresse och dessutom ett 
urval kyrko- och missionshistoriska arbeten”. Åke Hultkrantz (1920-2006) var professor i 
religionshistoria vid Stockholms universitet. I registret i bibliografin hänvisas från honom 
till tjugo poster som han skrivit, redigerat eller bidragit i.

20. SANDERMANN OLSEN, S.-E. Bibliographia discipuli Linnæi. 
Bibliographies of the 331 pupils of Linnæus. Köpenhamn, 1997. (10),458 s. 
Häftad.  *700
Översiktligt och användbart uppslagsverk över böcker och tidskriftsuppsatser skrivna av 
Linnés lärjungar samt med kort biografi om var och en av dem.

21. Svenska bibliotek. Under redaktion av J. Viktor Johansson. Sthlm, 1946. 
339,(2) s. Klbd med brun rygg och blå pärmar samt ngt blekt grön titeletikett 
i marokäng (Bonniers). Infärgat rött övre snitt. Omslaget medbundet. Främre 
omslag med litet veck i övre yttre hörn.  *800



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.

22. Typografiskt. Sthlm, 1959. 94 s. Häftad. 
Obetydligt gulnad rygg. Tillskrift till Sune 
Lindqvist från Sten G. Lindberg.  *200
Innehåller bland annat uppsatserna ”Från skrift till tryck” 
av Sten G. Lindberg, ”Äldre betydelsefulla svenska tryck” 
av Bengt Bengtsson, ”Om bakgrunden till vår bokstavs-
konst” av Karl-Erik Forsberg, ”Vilka typsnitt används i 
Sverige” av Valter Falk, ”Tekniskt-estetiska synpunkter på 
typsnitten” av E. Henry Alm, ”Något om läsbarheten hos 
tryckt text” av Bror Zachrisson och ”Dagens typograf-
iska ansikte” av Fredric Bagge.

23. (VEJDE, P. G.) En bok om Gransholms bruk. En historisk och biograf-
isk studie. Sthlm, 1952. 93,(1) s. & plr. Något nött och lite solkigt ohklbd med 
blekt rygg. Yttre snittet med ett par små fläckar. Den främre inre falsen lite 
svag.  *275
Tryckt i 400 exemplar där dock detta saknar nummer. Med svartvita illustrationer. 
Innehåller kapitlena: ”Inledning. Landskaplig orientering”, ”Gransholm intill år 1571”, 
”Gransholm blir en herremansdomän”, ”Säteriet Gransholm”, ”Gransholm reduceras och 
blir kaptensboställe”, ”Gransholm än en gång i Gyllengripska ättens ägo”, ”Peter Adam 
Bergius, grundläggaren av Gransholms industrier”, ”Major Adam Wilhelm Bergi, 1816-
1832”, ”Gransholm 1832-1846”, ”Två generationer Wahlqvist, 1846-1869”, ”Aschanska 
tiden. Gransholm blir aktiebolag” och ”Gransholms bruk i Arvid Myhrmans ägo”. 
Gransholms före detta pappersbruk ligger i Småland, nära Växjö och Alvesta.

24. [Virgin] JOHANSSON, J. V. Från 
Gutenbergbibeln till Gösta Berlings saga. 
Vandringar i Bibliotheca Qvarnforsiana. 
Göteborg, 1952. 317,(2) s. Med inklistrade fär-
gillustrationer i texten. Lätt nött och snedläst 
klbd med brun rygg och blågrå pärmar samt 
mörkbrun titeletikett i marokäng (Bonniers). 
Grått infärgat övre snitt. Omslaget medbun-
det. Främre pärmen lite blekt överst.  *650
Intressant redogörelse för Thore Virgins stora sam-
ling. Med kapitlen: ”Boktryckarkonstens uppfin-
ning och första utbredning”, ”Inkunabeltiden i 
Norden”, ”Nordiskt femtonhundratal”, ”Svenskt 
1600-tal”, ”Sjuttonhundra- och adertonhundratalen. 
Autografer”, ”Bokband” och ”En boksamlares verk-
tyg och arbete”.



25. ÅHLÉN, BENGT & ÅHLÉN, AGNETA. Censur och tryckfrihet. 
Farliga skrifter i Sverige 1522-1954. Förtecknade. Södertälje, 2003. 253 s. 
Oklbd med skyddsomslag. Fint ex.  *275
Medarbetare var även Lillemor Widgren Matlack. Boken fungerar som ett slags fristående 
supplement till författarnas ”Ord mot ordningen” (1986) och innehåller en kommenterad 
bibliografisk förteckning över svenska ”skrifter som varit föremål för censur, åtal, admi-
nistrativa ingrepp eller annat intresse från överhetens sida”. I bibliografin finns hänvisnin-
gar till Bengt Åhléns samlingar i ämnet i Uppsala universitetsbibliotek. Avslutas med flera 
användbara register.


