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öppet torsdagar 15.00–18.30

nyhetsbrev 273
bokväsen

2 november 2015

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

Efter en veckas uppehåll utkommer ett nytt nyhetsbrev, vilket innehåller 
25 nykatalogiserade poster från antikvariatets avdelning för bokväsen. 
Bland dessa återfinns ett antal kataloger över offentliga och privata  

bibliotek och specialsamlingar, bland annat allt som utkom av den stort anlagda 
katalogen över bernhard wadströms jättelika porträttsamling. Några böcker 
härrör från Ericsbergs bibliotek, bland annat klemmings båda klassiska Ur en 
antecknares samlingar och Ur en samlares anteckningar, den senare tryckt i bara 50 
exemplar. En kuriositet är johann fabers Blyertspennans historia med mycket fina 
planscher med avbildningar av hans firmas olika modeller av blyertspennor.

Med vänliga hälsningar!

mats rehnström



1. (AHLÉN, K.) Katalog öfver Örebro högre allmänna läroverks bib-
liotek. Örebro, 1889. xv,(1 blank),234,(2) s. + (AHLÉN, K. & KROPP, W.) 
Accessions-katalog 1889-1915 över Örebro högre allmänna läroverks 
bibliotek. Örebro, 1917. vii,(1 blank),334,(2 blanka) s. & 2 porträttplr. Två 
häftade volymer. Den första med delvis spruken häftning och lite pappersför-
luster på omslagets rygg och bakre omslag med några minimala revor. Med 
Åke Davidssons namnstplr och namnteckningar. Bra svit.  *600
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 2541 och 3225 för den första katalogen. 
Systematiskt uppställd katalog över både arkiv och bibliotek. I den andra katalogen är de 
böcker som C. G. Styffe donerat särskilt betecknade.

2. [Bohlin] (GRIP, S.) Förteckning öfver framlidne bokförläggaren 
Abr. Bohlins efterlemnade, särskildt i vitterhet och historia rikhaltiga 
boksamling, hvilken kommer att försäljas på Stockholms bokauktions-
kammare (Riddarholmen n:o 12) lördagen den 1 november och följande 
auktions dagar [...]. [=omslagstitel]. Sthlm, 1890. 228 s. Häftad. Omslaget lätt 
nött och med några små pappersförluster på framsidan. Med Carl Fredrik 
Bernströms namnteckning. Bra ex.  *400

Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 
4696. Katalogen innehåller uppåt 8000 
poster och förtecknar många ovanliga 
gamla svenska böcker och småskrifter. 

Abraham Bohlin (1810-90) var förläggare och boktryckare samt en av Svenska bokförläg-
gareföreningens stiftare. Han började sin bana som medhjälpare till Emanuel Bruzelius 
redan som 16-åring och arbetade senare i den Lindhska firman i Örebro, vilken han med 
tiden blev ägare av. Ett hjärtebarn bland hans många förlagsartiklar var ”Biographiskt lexi-
con öfver namnkunnige svenska män”, vilken han övertog utgivningen av från Palmblads 
förlag. Carl Fredrik Bernström (1845-1919) var boktryckare och bokhistoriker. Hans 
typografiska och boktryckerihistoriska bibliotek testamenterades till Svenskt bokindustri-
museum.

3. Bokvandringar. Uppsatser om böck-
er och boksamlare under redaktion av J. 
Viktor Johansson. Sthlm, 1945. 343 s. Fint 
rött halvmarokängbd med upphöjda bind 
och guldornerad rygg samt övre guldsnitt 
(Nordiska bokhandeln). Främre omslag 
medbundet.  *1000
Innehåller ”Bokvandringar” av Eric Österlund, 
”Det var en gång... Ur barn- och ungdomsläsnin-
gens historia” av Erik A. Ohlson, ”Carl Michael 
Bellman, bibliofil och samlare” av Nils Afzelius, 
”Lars Månsson i Tranemåla och hans boksamling” 
av S. Hallberg och ”Snoilsky som bibliofil” av J. 
Viktor Johansson. Med illustrationsförteckning och 
personregister.



4. Catalogue du fonds scandinave de la Bibliothèque 
Sainte-Geneviève. Chalon-sur-Saône, 1908. xiii,(1 
blank) s., 894,(2 blanka) spalter,897-927 s. Bra ljus-
brunt lackat hfrbd med upphöjda bind, guldlinjerad 
rygg och röd titeletikett samt marmorerade snitt 
(Hedberg). Pergamentskodda hörn. Ryggen något 
blekt och lätt nött. Ett par mycket svaga smutsfläckar 
i marginalen vid spalt 842. Från Ericsberg.  *2250
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 5555. Sammanställd 
av Eugène Capet i samarbete med Erik Lie och Fritiof 
Palmér. Introduktion av Ch. Kohler. Grunden till den stora 
samlingen om cirka 15000 volymer skapades av M. Dezos de 
la Roquette under hans tid som fransk konsul i Helsingör 
och Oslo samt donerades 1868 enligt hans vilja till Saint-
Geneviève-biblioteket.

5. ENGESTRÖM, I. Förteckning över författningar rörande Gotland 
1276-1900. Uddevalla, 1988. 64 s. Opappbd. Främre pärm bågnar aningen 
utåt och med några helt obetydliga fläckar.  *200
Acta Eruditorum Gotlandica iii. En tidigare version trycktes i 25 exemplar 1984. 
Kronologiskt uppställd och med ett avslutande sakregister.

6. FABER, J. Blyertspennor och huru de tillverkas. Historisk afhand-
ling om blyertspennan jemte beskrifning af metoden för dess fabrikation. 
Nürnberg, (1896?). Tvär-8:o. Front,42 s. & 2 kromolitograferade färgplr. Med 
många illustrationer i texten. Häftad i tryckt omslag och rygg av klot. Den 
ibland bifogade stora lösa planschen saknas här.  *1750
Årtalsförslaget enligt Kungliga bibliotekets katalog. Omslaget med titeln ”Blyertspennans 
historia”. Bakre omslags insida paginerad 43. De fina färgplanscherna avbildar självfallet 
blyertspennor. Sällsynt och läcker reklamtrycksak.



7. FISCHER, E. Bokbandets historia. Sthlm, 
1922. (4),80 s. & plr. Trevligt mörkgrönt halv-
marokängbd med upphöjda bind, guldornerad 
rygg, dubbla infärgade titelfält och övre guld-
snitt, de övriga snitten infärgade. Främre oms-
lag medbundet. Ryggen lite blekt och med ett 
obetydligt skrapmärke.  *650
Framställningen är i många fall illustrerad med exem-
pel ur Röhsska museets rika bokbandssamling.

8. HEDMARK, G. R. Bibelhistoriska notiser. Gävle, 1951. 117,(3) s. Häftad. 
Ryggen obetydligt nött. Med dedikation till Sven-Erik Westermark. Bra 
exemplar.  *650
Privattryck i 50 exemplar. Innehåller följande uppsatser: ”Erasmus och Luther”, ”Den 
heliga Birgittas svenska bibel”, ”Thet Nyia testamentit på swensko 1526”, ”Gustaf Vasas 
bibel”, ”Bibelöversättare i landsflykt”, ”Bibelöversättning i kostallet”, ”Se Wsi testamenti 
1548”, ”Lappska översättningar” och ”Norska översättningar”. Kyrkohistorikern och 
boksamlaren Gustaf Richard Hedmark, f. 1889, var kyrkonotarie i Gävle. Han donerade 
1955 sitt bibliotek om 13000 titlar till Gävle stadsbibliotek.

9. HEDMARK, G. R. Bokhistoriska notiser. Gävle, 1952. 217 s. Häftad och 
i huvudsak ouppskuren. Med dedikation till Evald Hedlund.  *600
Privattryck i 50 exemplar. Behandlar i huvudsak den äldre nordiska bok- och kyrkohisto-
rien, men även något om bland andra Koberger, Bodoni och Tycho Brahe. Två uppsatser 
rör ”Hortulus animæ”. Kyrkohistorikern och boksamlaren Gustaf Richard Hedmark, f. 
1889, var kyrkonotarie i Gävle. Han donerade 1955 sitt bibliotek om 13000 titlar till Gävle 
stadsbibliotek.

10. HEDMARK, G. R. Kulturhistoriska notiser. Gävle, 1950. 85,(1) s. 
Häftad. Omslaget lätt solkigt. Den blanka sidan 1 bruntonad efter tidigare 
inlagt tidningsurklipp. Dedikation till Evald Hedlund.  *500
”Privattryck i 50 exemplar”. Innehåller uppsatserna ”Rudbeckius Atlantican och dess 
tryckare”, ”Två 1600-talsboktryckare i Stockholm”, ”En hädelsedom i Gävle år 1671” 
[om Anders Kempe], ”Bokwetts gillet”, ”En rudbeckian” [om Johan Göransson] och 
”’Samlare’”. Kyrkohistorikern och boksamlaren Gustaf Richard Hedmark, f. 1889, var 
kyrkonotarie i Gävle. Han donerade 1955 sitt bibliotek om 13000 titlar till Gävle stads-
bibliotek.



11. HILDEBRAND, E. Svenska publikationer af historiska handlingar. 
[Särtryck ur Historisk tidskrift, årgång 6, 1886]. (Sthlm, 1886). s. 317-67. 
Häftad. Liten lagning i ett av omslagshörnen. Med J. A. Almquists stplr och 
prydliga textning på främre omslag.  *350
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 1421: ”Kritiskt resonerande framställning”.

12. KARDELL, S. J. Katalog öfver Jämtlands 
biblioteks småskrifter. i. Historiska och poetiska 
skrifter. Östersund, 1885. 8:o. vii,(1),262 s. Fint mar-
morerat pappbd med svart titeletikett och stänkta 
snitt (Hedberg). Ryggen lätt mörknad. Med en del 
diskreta blyertsbockar i början.  *1500
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 3285. Allt som 
utkom. Den utgivna delen omfattar ”Politiska broschyrer” 
(s. 1-127) och ”Lefnadsteckningar” (s. 128-262), båda avdel-
ningarna kronologiskt ordnade. Företalet innehåller en 
historik. Fortfarande är den andra avdelningen en av de 
mest omfattande förteckningarna över äldre svenska bio-
grafiska småskrifter (likpredikningar, orationer, äreminnen 
etc.). Samlingen bygger på Carl Zetterströms (1767-1829) 
donation av sitt fina och omfattande bibliotek.

13. [Kistebrev] BRINGÉUS, N.-A. Kistebrev tryckta i Jönköping. Lund, 
1999. 391,(1) s. Opappbd.  *250
Innehåller bland annat en bibliografisk förteckning över alla kända kistebrev tryckta i 
Jönköping.

14. (KLEMMING, G. E.) Ur en antecknares samlingar. Sthlm, 1868-
73. (2),32,(2),33-66,(2),67-106,(2),107-38,(2),139-78,(2),179-218,(2),219-
52,(4),253-300 s. & 3 faksimilblad & 2 plr. Ljusbrunt hfrbd med guldornerad 
rygg. Blågult läsband. Ryggen lite flammig. Oskuren inlaga. Två små tum-
avtryck av trycksvärta i marginalen på s. 132 och 233, annars en mycket fin, 
nästan orörd inlaga. Det sjätte deltitelbladets uppgift om utgivarens ekonomi 
är bortskuret. Huvudtitelbladet och dedikationsbladet till Manderström är 
bundna som de utgavs, i början av åttonde häftet. Från Ericsbergs bibliotek 
med Carl Jedvard Bondes formklippta exlibris.  *3000

Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 30. Tryckt i 150 
ex. Utkom i åtta häften med separata deltitelblad till häfte 
1-7, vilka alla är bevarade i detta exemplar. En andra delvis 
omarbetad upplaga utkom 1880-82. Planscherna föreställer 
grundritningar till Stockholms slott. I denna intressanta 
samling av uppsatser och notiser rörande svensk bokhisto-
ria och bibliografi behandlas bland mycket annat de äldre 
svenska grafiska konstnärerna, Swedbergs psalmboksup-
plagor och en mängd sällsynta äldre svenska tryck. Boken 
är en klassisk vägvisare för svenska boksamlare.



15. (KLEMMING, G. E.) Ur en antecknares samlingar. Uppsala, 1880-82. 
(4),279 s. & 2 plr. Författarens porträtt pryder titelsidan i form av en liten 
vinjett. Brunt halvmarokängbad med upphöjda bind och olivgrön titeletikett 
som har lite suddigt guldtryck. Omslaget medbundet, det främre utbättrat i 
inre marginalen. Liten repa på mitten av ryggen.  *400
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 31. Första upplagan utkom 1868-73 men texten 
är omarbetad i denna andra upplaga och ett antal artiklar är uteslutna och andra utvidgade. 
Planscherna föreställer grundritningar till Stockholms slott.

16. (KLEMMING, G. E.) Ur en samlares anteckningar. Sthlm respe-
ktive Uppsala, 1883-86-(87). (2),116,116a-b,117-253,(1) s. Halvsaffianbd med 
upphöjda bind, rikt guldornerad rygg och röda snitt. Pärmarna klädda med 
marmorerad klot. Blekt rygg med en mörkare fläck nedtill och en spricka 
i övre bakre ytterfalsen. En liten blekning i frampärmens övre hörn. Liten 
rostfläck på s. 5 och en minimal smutsfläck på s. 121. Från Ericsberg.  *6000
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 32. Allt som allt tryckt i 50 exemplar och endast 
i denna upplaga. Med uppsatser om ”Guds verk och vila”, kopparsticken i ”Suecia antiqua 
et hodierna”, ”Dialogus creaturarum” m.m. samt med en utgåva av Bureus ”Sumlen” och 
andra anteckningar av denne, liksom en nyckel till J. G. Rothmans ”Philolalus Parrhesiastes 
eller den pratsjuke fritalaren”.

17. [Lagerbring] BRING, S. E. Förteckning öfver Sven Lagerbrings tryck-
ta arbeten och manuskript. Lund, 1907. 71 s. Klammerhäftad och insatt i 
enkelt senare omslag med klotrygg och maskinskriven etikett på främre pär-
men. Delvis loss i häftningen. Ur Curt Wallins bibliotek.  *135
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 5289. Lunds universitets årsskrift. N. F. Afd. 1. 
Bd 3. N:r 1. Fortfarande en användbar bibliografi med kollationeringar av till exempel 
Lagerbrings många avhandlingar.

18. [Ljungberg] ANDERSSON, Å. & RUNNQUIST, Å. Nils Ljungbergs 
bibliotek. Särtryck ur Biblis. (Sthlm), 1962. s. 21-38. Enkelt stänkt pappbd 
med röd titeletikett. Omslaget medbundet. Pärmarna lite bågnade. Inlagan 
delvis lätt fuktvågig. Med dedikation och Stefan Anderssons exlibris.  *175
Snickarmästare Ljungbergs bibliotek tillhörde de riktigt kräset utvalda både vad gällde 
skick och innehåll. Stefan Andersson var son till den ena av författarna.

19. (MELÉN, J. G.) Förteckning öfver Kalmar h. elementarläroverks 
boksamling. Afslutad i november 1876. Kalmar, 1876. (4),232 s. Häftad med 
tryckt omslag. Delvis lös i häftningen och det sköra omslaget med lite pap-
persförluster. Främre omslaget liksom titelbladet med lite kladd med blåkrita. 
Några små hundöron. Svag fuktrand i nedre marginalen. Svårläslig gammal 
namnteckning.  *450
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 3272. Systematiskt uppställd och även med hand-
skriftssamlingen separat katalogiserad. De böcker som härrör från Jonas Carl Linnerhielms 
bibliotek är särskilt utmärkta i katalogen.

20. MUNKSGAARD, E. Nogle smaatræk af bibliofiliens historie. Brygger 
Carl Heises bibliotek. Köpenhamn, 1927. 63,(3) s. Fint blått halvmarokängbd 
med upphöjda bind, guldornering och övre guldsnitt, övriga snitt endast put-
sade (Bonniers bokbinderi). Omslaget medbundet om än ngt solkigt.  *800
Tryckt i 120 exemplar, varav detta är nummer 60. Hur bokhistoriens utveckling speglade 
sig i Carl Heises (1858-1929) mycket välfyllda hyllor.



21. (RUDBECK, J.) Minnesskrift utgiven å tvåhundraårs-dagen af Olof 
Rudbeck den äldres död. Sthlm, 1902. Porträtt,(24),29 s. & 2 plr. Välbevarat 
opergamentbd med helt guldsnitt (Hedberg). Lätt bågnade pärmar. Felfri 
inlaga på tjockt papper. Från Ericsberg.  *3500
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 544. Bibliotheca Rudbeckiana 1774. Tryckt i 
27 numrerade exemplar, varav detta är nummer 18. Ett löst blad trycktes några år senare 
med en förteckning på mottagarna av skriften, men finns ej i detta exemplar. Ryggtiteln 
och smutstitelbladet med titeln: ”In memoriam Olai Rudbeckii”. Innehåller dels en 
faksimil av ”Disputatio anatomica, de circulatione sangvinis”, 1652, dels ”Bibliografiska 
anteckningar om Olof Rudbecks anatomiska skrifter och striden med Thomas Bartholin”. 
Planscherna är dels en reproduktion av ett gammalt porträtt av familjen Rudbeck, delvis 
utfört med brodyr och tyglappar, dels en stor utvikbar faksimil av ett brev från Rudbeck 
till Bengt Oxenstierna dagen efter den stora Uppsalabranden 1702, det sista kända brevet 
av Rudbecks hand.

22. RUDIN, B. Making paper. A look into the history of an ancient craft. 
Sthlm, 1990. (8),278,(2) s. & 21 monterade pappersprover. Bra rött omarokäng-
ryggbd i enkel skyddskassett. Omslaget medbundet.  *1750
Bibliofilupplaga i 99 signerade och numrerade exemplar, varav detta är nummer 43. Den 
innehåller 21 monterade pappersprover, varav ett är ett papperskollage av författaren. 
Sidorna 249-64 består av färgillustrationer. Ett mycket initierat arbete om papprets och 
papperstillverkningens historia.

23. [Salvius] SCHÜCK, H. Lars Salvius, minnesteck-
ning. Sthlm, 1929. 207 s. En aning nött blått hklbd 
med mörkbrun titeletikett och stänkta snitt samt främre 
omslag medbundet (Isaac Marcus bokbinderi). Med 
Gunnar von Heidekens exlibris.  *750
Lars Salvius (1706-73) var som boktryckare, förläggare, bokhand-
lare och publicist en centralgestalt i svenskt bokliv från 1740-talet 
till sin död.

20. 21. 22.



24. TIDANDER, L. G. T. Anteckningar om svenska kartverk. Gävle, 1888. 
22,(2 blanka) s. Häftad. Det sköra gula tryckta omslaget med lite veck och 
pappersförluster.  *750
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 1595. Enligt Tidander ett supplement till hans 
”Vår topografiska literatur” 1887.

25. (WADSTRÖM, B.) Svenska och fin-
ska porträtt. Förteckning öfver en port-
rättsamling tillhörig B. W. [=omslagstitel].  
i-ii. Sthlm, 1894. 48,1-72 + 142 s. Elegant 
rött halvsaffianbd med upphöjda bind, rikt 
guldornerad rygg, dubbla gröna titeletiketter 
och övre guldsnitt, övriga snitt endast puts-
ade (Hedberg). Samtliga häftesomslag med-
bundna. Blågult läsband. Främre omslaget till 
andra häftet med liten marginalreva. Ryggen 
obetydligt blekt och lätt nött. Tillskrift ”85” 
på främre omslagen. Fint ex. från Ericsbergs 
bibliotek.  *2500
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 1341. 
Allt som utkom. Trycktes i 250 exemplar, varav 
25 numrerade på ”gult perfektionspapper”, detta 
är ett exemplar på vanligt papper. Omslagen med 
utlåtanden av H. Bukowski och Carl Snoilsky. 
Förtecknar kortfattat kungliga porträtt och enskilda 
från Aalbeck till Böök samt innehåller 470 illus-
trationer. Wadströms porträttsamling, som innehöll 
tecknade, graverade och litograferade porträtt etc., 
omfattade enligt omslaget 24000 blad och köptes 
in till Finlands statsarkiv där de vid förnyad räkning 
visade sig vara 35000.


