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D

öppet torsdagar 15.00–18.30

et andra nyhetsbrevet anno 2016 utgörs av litteratur- och lärdomshistoria. Här hittar ni böcker om allt från den heliga birgitta till soto
maior (personen, inte maträtten). Även gamla bekanta såsom linné och
swedenborg finns representerade, bland andra.
Förhoppningsvis kommer vi inom en inte alltför avlägsen framtid publicera en
ny, analog, katalog (det vill säga tryckt på papper). Den kommer givetvis också att
göras tillgänglig i digital form. Innehållet i katalogen får bli en överraskning tills
vidare. Håll ögonen på vår hemsida eller följ oss på Twitter (twitter.com/rehnstroem_book) för löpande uppdateringar.
Trevlig läsning!

magnus wallin

1. [Acrel] HJELT, O. E. A. Olof af Acrel, den svenska kirurgins fader.
Helsingfors, 1884. (2),65 s. Tagen ur band. Omslaget medbundet. 
*400
Olof af Acrel (1717-1806) var en av sin tids främsta svenska kirurger.

2. [Birgitta] Les quinze oroisons saincte Brigide.
De hel. Birgitta tillskrifna femton bönerna efter
ett unikt franskt manuskript i National-biblioteket
i Paris utgifna af Carl Wahlund. Särtryck ur
»Uppsatser i romansk filologi». Festskrift till firande
af professor P. A. Geijer’s 60-årsdag den 9 april
1901. Uppsala, Almqvist & Wiksells boktryckeriaktiebolag, 9. apr. 1901. 24 s. & 1 plansch.Titelbladet
tryckt i rött och svart och arbetet genomgående
med röda initialer. Obetydligt solkigt opergamentomslag med ramverk och titel i lite oxiderat guld
på framsidan. Originalomslaget bevarat som pärmfyllnad. Titelbladet med dedikation från utgivaren:
”Till vännen Matths Falk på hans sextioårsdag
tillgifnast från Carl Wahlund.” Fint ex. 
*1750

Avslutas med en ”kronologisk förteckning på några franska editioner af Les quinze oroisons” på s. 22-24, vilken kompletterar Klemmings Birgittabibliografi. Matths Falk (18411926) var matematiker och från 1890 professor i matematik i Uppsala. Som ofta när det
gäller skrifter utgivna av Wahlund rör det sig om ett mycket läckert tryck.

3. BOLINUS, A. Dagbok från 1600-talet författad av regementspredikanten
vid Kalmar regemente, kyrkoherden i Bredaryd, Torskinge och Forsheda.
Utgiven af E. Brunnström. Sthlm, 1913. 99,(1) s. Häftad. Omslaget lätt nött
och gulnat. 
*225
Avslutningsvis avtrycks fragment av en dagbok förd under 1675 års fälttåg i Tyskland och
anteckningar rörande Bengt Oxenstiernas resor och Nils Stiernskiölds biografi.

4. CHYDENIUS, A. Den nationnale winsten. Wördsamast öfwerlemnad
til riksens höglofliga ständer af en deras ledamot. Nytryckning efter originalupplagan 1765 med inledning av Karl Petander. Sthlm, 1929. Porträtt,64 s.
Häftad. Omslaget nött och delvis gulnat. 
*350
5. [Columbus] EKHOLM, R. Samuel Columbus. Bidrag till kännedomen
om hans levnad och författarskap. A.a. Uppsala, 1924. 184 s. & 1 rättelselapp.
Marmorerat pappbd med röd titeletikett och stänkta snitt. Några noteringar
på titelbladet. Med Karl Petréns exlibris och namnteckning. 
*400
Samuel Columbus (1642-79) var författare och språkforskare. Under sina studieår i
Uppsala bildade han tillsammans med bröderna Wolimhaus (Anders Leijonstedt och Jakob
Gyllenborg) och Urban Hiärne ”herdekretsen”. Samuel Columbus blev sedermera amanuens i Antikvitetskollegiet, där han blev vän och lärjunge till Georg Stiernhielm. Detta är
den enda större biografin om denna barockskald.
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6. [De la Vallée] NORDBERG, T. O. De la Vallée. En arkitektfamilj i
Frankrike, Holland och Sverige. Jean (I), Marin, Simon. Lund, 1970. 337 s. &
plr. Enkelt och lite solkigt klbd. Omslaget medbundet. 
*300
Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademiens handlingar, antikvariska serien,
tjugotredje delen. Släkten De la Vallée är knutna till ett stort antal av de palatsbyggen som
uppfördes under svensk stormaktstid, såsom exempelvis Riddarhuset, Per Sparres palats
och Ekolsund. Planscherna är löst bilagda i en ficka på bakre omslags insida.

7. [Desprez] WOLLIN, N. G. Gravures originales de Desprez, ou exécutées d’après ses dessins. Malmö, 1933. 196,(1) s. Häftad och ouppskuren. Bra
exemplar. 
*2000
Tryckt i 500 exemplar. Rikt illustrerad verkförteckning över Louis Jean Desprez grafiska
blad. Bland motiven återfinns huvudsakligen topografiska vyer, arkitektur och teaterdekor.

8. EHRENSVÄRD, C. A. Brev. Utgivna av Gunhild Bergh. i-ii. Sthlm, 191617. Porträtt,xxiv,284 s. + porträtt,(8),459 s. & 2 plr & 1 utvikbar tabell. Två
vita oklbd med infällda porträttmedaljonger. Banden obetydligt solkiga men
ovanligt välbevarade. 
*700
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.

9. GRANBERG, O. Beskrifvande katalog öfver utmärkta eller sällsynta,
till stor del förut okända målningar af äldre mästare i Sveriges privata
tafvelsamlingar uppsökta granskade och beskrifna. Med en konsthistorisk
inledning, en öfversigt af våra äldre konstsamlingar, konstnärsbiografier
och karaktäristiker enligt de nyaste forskningar, historiska upplysningar om
taflorna, monogram-afbildningar m.m. [=omslagstitel]. Sthlm, 1885. 80 s.
Klistermarmorerat pappbd med titeletikett. Pärmarna obetydligt bågnade.
Omslaget medbundet. Med delvis beskuren dedikation till C. R. Nyblom och
Johnny Roosvals stpl. 
*1000
Utgavs på H. Bukowskis förlag. Detta första häfte var allt som utkom och slutar mitt i en
mening i beskrivningen av konstverk nr 166. Målningar från bland annat Vanås, Säfstaholm,
Boo, Finspång, Skokloster, Hedensberg, Ericsberg, Forsmark och Stockholms slott. Carl
Rupert Nyblom (1832-1907) var professor i estetik samt litteratur- och konsthistoria vid
Uppsala universitet. Han var ledamot av Svenska akademien.

10. [Gustav iii] STÅLHANE, H. Gustaf III:s resa
till Italien och Frankrike. Sthlm, 1953. 358 s.
Häftad. Omslaget obetydligt solkigt. 
*450

11. [Gustav iii] Ögonvittnen om Gustav III. Redigering: Beth Hennings.
Sthlm, 1960. Porträtt,377,(5) s. Häftad. Omslaget något solkigt och nött samt
med två små veck. Liten repa i smutstitelbladet. 
*150
Ett intressant urval kronologiskt ordnade ögonvittnesskildringar.

12. [Haupt] BÖTTIGER, J. Kungl. hofschatullmakaren och ebenisten
Georg Haupt. En studie till 1700-talets konstslöjdhistoria. Sthlm, 1901.
(6),155 s. & plr. Häftad. Ngt snedläst. Främre omslaget solkigt. Några små
hundöron. Från Bystad. 
*300
Meddelanden från Svenska slöjdföreningen år 1902. Enligt ”Svenskt biografiskt lexikon”
är detta ”den första fullständiga monografien över en svensk konsthantverkare”.

13. LEWENHAUPT, A. Lewenhauptska arkivet på Sjöholm. Bref och
handlingar. Första delen. Sthlm, 1919. viii,128 s. & 2 porträtt. Enkelt grönt
klbd. 
*200
Allt som utkom. Tryckt i 400 exemplar varav detta är nr 205. Med ett förord av Adam
Lewenhaupt. Innehåller brevväxlingen från Johan Gabriel Oxenstierna till Nils Philip
Gyldenstolpe 1780-96.

14. LIND, G. Stockholmsträdgårdar under gångna tider. En kort redogörelse
för äldre trädgårdar i Stockholmsstrakten och deras mästare. Sthlm, 1941. 222
s. Häftad. Omslaget ngt nött och med liten reva. Med Carl-Magnus Rosells
namnteckning. 
*175
Med många biografiska uppgifter om trädgårdsmästare och andra trädgårdspionjärer i
Stockholmstrakten.

15. LINDROTH, P. G. Resejournal från 1797. Utgiven och kommenterad av Gösta Sundqvist. Falköping, 1976. 163 s. & 4 plr. Något nött oklotryggbd. 
*175
Bidrag till kungl. svenska Vetenskapsakademiens historia; 11. Detta är den första fullständiga
utgåvan av resejournalen. Lindroths egen titel på sin resedagbok var ”journal med strödde
anmärkningar öfver diverse ämnen under en resa åt norra provincierne af Sverige samt
fjällen och norrska rikets skärgårdar företagen år 1797”. Per Gustaf Lindroth (1758-1809)
anställdes som bruksfältskär vid Söderfors bruk 1783 och fick samtidigt ansvar för Adolf
Ulrik Grills naturaliekabinett. Resan 1797 hade som syfte att förmera dennes samlingar.

16. (LINNÉ,C.von) Linnæus imAuslande. Linnés gesammelte Jugendschriften
autobiographischen Inhaltes aus den Jahren 1732-1738. Herausgegeben von
Felix Bryk. Sthlm, 1919. 298,(3,3 blanka) s. & plr. Titelsidan tryckt i rött och
svart. Häftad och huvudsakligen ouppskuren. Omslaget med blekt och ngt
nött rygg samt obetydlig pappersförlust nedtill på framsidan. Med dedikation
från utgivaren till A. Larsson daterad den 2 oktober 1923 och ett inklistrat
brev daterat några dagar senare till Larsson från Bryk. 
*600
Trycktes i 250 numrerade exemplar varav detta är nr 146.

17. (LUNDBERG, G. W.) Exposition les artistes Suédois en France au
XVIIIe siècle. 2e edition avec soixante illustrations. Chateau de Versailles,
15 juin - 31 août 1945.Versailles, (1945). (14),155,(1) s. & plr. Häftad. Snedläst.
Främre omslaget med liten skada i inre marginalen och lite smårevor.  *500
18. [Rydelius] ALMQUIST, K. G. Andreas Rydelius’ etiska åskådning.
[A.a.]. Lund, 1955. 201 s. Häftad. Ouppskuren. Med dedikation till Teddy
Brunius. 
*200
19. SCHWERIN, H. H. von. China slott och dess stilförbindelser. Ett
bidrag till kineseriernas historia och deras förutsättningar. Lund, 1933. 87 s.
Häftad och ouppskuren. Omslaget obetydligt blekt och nött. Bra ex.  *175
Skriften ”utgör ett led i undertecknads forskningar för en monografi om överintendenten,
friherre Carl Fredrik Adelcrantz” enligt författarens förord.

20. [Soto Maior] Förteckning öfver framlidne vicomte Antonio da Cunha
de Soto Maior’s, konungens af Portugal envoyé extraordinaire och minister
plénipotentiaire vid svenska hofvet, efterlemnade samlingar, hvilka komma
att försäljas genom Bokauktionskammaren i Stockholm å H. Bukowskis
lokal [...] onsdagen den 18 och torsdagen den 19 april 1894 [...]. Sthlm, 1894.
Porträtt,33 s. Häftad. Ngt nött. Med en del blyertsmarkeringar. 
*600
Hesse Svensk numismatisk bibliografi 2209. Bukowskikatalog nr 89. Avslutas med mynt
och böcker. Den portugisiska diplomaten António da Cunha Soto Maior (1812-94) var
född i Brasilien och bosatt i Sverige från 1856 till sin död. Han var ett exotiskt inslag i
Stockholmssocieteten och har fått en rätt med gösfilé uppkallad efter sig.

21. [Soto Maior] Förteckning öfver framlidne vicomte Antonio da Cunha
de Soto Maior’s, konungens af Portugal envoyé extraordinaire och minister
plénipotentiaire vid svenska hofvet, efterlemnade samlingar, hvilka komma
att försäljas genom Bokauktionskammaren i Stockholm å H. Bukowskis
lokal [...] onsdagen den 18 och torsdagen den 19 april 1894 [...]. Sthlm, 1894.
Porträtt,33 s. Häftad. Porträtt och titelsida delvis lite bruntonade efter tidningsurklipp. På bättre papper. 
*750
Hesse Svensk numismatisk bibliografi 2209. Bukowskikatalog nr 89. Avslutas med mynt
och böcker. Den portugisiska diplomaten António da Cunha Soto Maior (1812-94) var
född i Brasilien och bosatt i Sverige från 1856 till sin död. Han var ett exotiskt inslag i
Stockholmssocieteten och har fått en rätt med gösfilé uppkallad efter sig.

22. SUNDELIN, R. Svedenborgianismens historia i Sverige under förra
århundradet. Uppsala, 1886. (4),ix,(1),288 s. Hklbd med lite felstavad ryggtitel. 
*400
Användbart standardverk! Innehåller bland annat kapitlen ”Den svedenborgska religionsprocessen i Göteborg 1768-1778”, ”Svedenborgianismens historia i Skara stift under
förra århundradet” och ”Svedenborgianismen vid Gustaf iii:s hof och striden mot den
fransyskt-akademiska skolan i Sverige”.

23. SÖDERHJELM, W. Åboromantiken och
dess samband med utländska idéströmningar. Helsingfors, 1915. (2),208,(1) s. Ngt
nött märkligt opappbd. Dedikation till Fr.
Vetterlund. 
*400
Porthan och hans lärjungar står i centrum för denna
studie.

24. TYKESSON, ELISABETH. Rövarromanen och dess hjälte i 1800-talets
svenska folkläsning. A.a. Lund, 1942. 258 s. Häftad. Främre omslag med veck
och reva. Diskreta blyertsmarkeringar. 
*175
Med kapitelrubrikerna: ”Den ädle rövaren”, ”Den verklige rövaren”, ”Rövarromanens
plats i den samtida litteraturen”, ”Den tyska rövarromanen”, ”Den kriminella människan”, ”Rövarromanens polularitet”, ”Översättare och översättningsromaner”, ”Kritiken”,
”Rövarromanen på 1820-, 30- och 40-talen” och ”Publiken vid 1800-talets mitt”.
Tykesson har till exempel tittat i lånebibliotekskataloger, Lunds universitetsbiblioteks lånejournal och bokhandelsräkenskaper vad gäller förekomsten av rövarromaner. Hon ägnar
också utrymme åt översättare som Kullberg, Djurström, Albom och Widström.

25. [Vergennes] BONNEVILLE DE MARSANGY, L. Le comte de
Vergennes. Son ambassade en Suède 1771-1774. Paris, 1898. Porträtt,(6),468
s. Ngt nött och amatörmässigt skinnbd med upphöjda bind och guldornering
på pärmarna samt inre denteller. Ryggen blekt och med en mindre repa. Ngt
lagerfläckig inledningsvis. 
*750
C. G. de Vergennes (1717-87), som tidigare varit ambassadör i Konstantinopel, var den
förste att träda i tjänst som Frankrikes ambassadör i Sverige, en tjänst som Gustav iii tagit
initiativ till under sitt Parisbesök. Han stödde Gustav iii under statsvälvningen, men kom
under inflytande av den Fersenska kretsen att ta avstånd från konungens vidare handlingar.
1774 hemkallades han för att överta utrikesministerposten i Frankrike.

