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etta nyhetsbrev innehåller nykatalogiserat material från antikvariatets avdelning för litteratur- och lärdomshistoria. Temat är svenskar i
utlandet från medeltid till 1800-tal. Här finns Christopher Carlanders
resedagbok till St. Barthélemy, två skrifter om samtida trycksaker kring Carl Johan
Königsmarcks mordprocess i London på 1680-talet och tre arbeten som rör konstnären Adolf Ulrik Wertmüllers verksamhet i Frankrike. Linnélärjungarna Forsskål
och Löfling är också representerade.
Antikvariatet har svenskar i utlandet som ett ämnesord och i vårt sortiment på
antikvariat.net går det att söka på det sökordet och finna över 450 andra titlar på
det temat bland våra böcker.
Med vänliga hälsningar!

mats rehnström

1. BERG, L. När Sverige upptäckte Afrika. Värnamo, 1997. 252 s. Opappbd
med skyddsomslag som har några obetydliga små fläckar. Några minimala
fläckar på undre snittet. 
*300
2. CARLANDER, C. Resan till S:t Barthélemy. Dr Christopher Carlanders
resejournal 1787-1788. Anteckningar samlade och bearbetade av Sven Ekvall,
färdigställda och utgivna av Christer Wijkström. Falköping, 1979. 121,(3) s.
Gråblått oklbd med lätt nött skyddsomslag. 
*250
Bidrag till kungl. svenska Vetenskapsakademiens historia xiii.

3. DAVIDSSON, Å. Svenskar i Strassburg på 1660-talet. Kring en svensk
fäktmästares stambok. Särtryck (ur) Bland böcker och människor. Bok och
personhistoriska studier till Wilhelm Odelberg den 1 juli 1983. (Uddevalla,
1983). s. 89-105. Klammerhäftad. Omslag med obetydliga vikmärken.  *150
4. [Fersen] KLINCKOWSTRÖM, R. M. de. Le comte
de Fersen et la cour de France. Extraits des papiers
du grand maréchal de Suède, comte Jean Axel de
Fersen. Publiés par son petit-neveu. i-ii. Paris, 1877-78.
Porträtt,lxxvii,(3),321,(2) + (4),440,(1) s. & handskriftsfaksimiler. Två röda hfrbd med upphöjda bind och infärgade titel- och deltitelfält samt stänkta snitt. Banden med
aningen nötta och repade ryggar och den första volymen
med ett smärre stötmärke nederst på ryggen. Med A. O.
Bergquists exlibris. 
*1750
Första delen med undertiteln: ”La guerre d’Amerique du Nord.
– Fuite du roi et de la reine de France pour Varennes. – La contrerévolution”. Andra delen med undertiteln: ”Formation d’un congrès
armé des puissances étrangères. – Coalition contre la France. –
Différents projets de délivrer la famille royale de France. – Les deux
premières campagnes des puissances coalisées contre la France”.

5. FORSSKÅL, P. Resa till lycklige Arabien. Petrus Forsskåls dagbok 1761-1763. Med
anmärkningar utgiven av Svenska Linnésällskapet. Uppsala, 1950. Porträtt,209,(3) s.
& plr. Häftad och i huvudsak ouppskuren.
Liten fläck i övre ytterhörnet på främre
omslag. Bra ex. 
*1400
Den första kompletta editionen av Forsskåls dagbok med en inledning av utgivaren Arvid Hj.
Uggla. Boken är svårfunnen!

6. Från drottning Blanka till drottning Astrid. En utställning om svenskbelgiska förbindelser. Statens historiska museum, Stockholm 1970. Växjö,
1970. 81 s. & plr. Häftad. Med vertikalt veck/bristning i främre omslaget
nedtill. 
*175
Redigerad av Ghislaine Derveaux-Van Ussel. Innehåller bland annat uppsatserna ”Magnus
Eriksson och drottning Blanka” av Jean Bovesse, ”Birgittaklostren i Belgien”, ”De brabantska altarskåpen i Sverige”, ”Den flamländska renässansen i Sverige” och ”Drottning
Kristina och Belgien” av Ghislaine Derveaux-Van Ussel, ”Belgien-Sverige i Historiska
museets medeltidsavdelning” av Aron Andersson, ”Handels- och industriförbindelser mellan Belgien och Sverige” av Alfons Bousse, ”Mynt från Belgien i svenska vikingafynd” av
Nils Ludvig Rasmusson och ”Medeltida myntfynd” av Lars O. Lagerqvist.

7. HOLLERTZ, M. Resa omkring en
mycket liten bit av jorden. Sthlm, 1949.
338 s. Elegant rött marokängbd med upphöjda bind och guldornerad rygg, pärmdekor,
kantförgyllning och inre denteller samt
helt guldsnitt (Bonniers bokbinderi, 1949).
Omslaget medbundet. Lätt nött i ytterfalsarna. I fodrad och skinnskodd marmorerad
kassett. Ur Gerard och Peggy Bonniers bibliotek. 
*1000
Med många illustrationer i texten, delvis i färg. Resan
företogs tillsammans med Carl Henrik Gyllenhaal
1853 och var tänkt att sträcka sig längre ned på kontinenten men efter en tid i Tyskland fick den uppblossande koleraepidemien ressällskapet att återvända
till Sverige med en kort avstickare till Fredrikshald
och Tistedalen i Norge. Resan i Tyskland skildras på
s. 89-213. I Sverige besöktes bland annat Västervik,
Blekinge, Skåne,Västkusten,Västergötland, Småland,
Öland och Gotland. Bandets rygg har samma dekor
som det halvfranska förlagsbandet.

8. HOLMA, H. & MALINIEMI, A. Les étudiants finlandais a Paris au
moyen age. A l’occasion d’un cinquième centenaire. Helsingfors, 1937. 29 s.
Häftad. Lätt solkigt omslag med smått söndrig övre rygg. Dedikation till D.
Ölanderille från Maliniemi. 
*150
9. JACOBOWSKY, C. V. Svenska studenter i Oxford ca. 1620-1740.
Särtryck ur Personhistorisk tidskrift, 1927. Sthlm, 1928. s. 105-33. Häftad.
Omslag med ljusränder. Med dedikation till Nils Afzelius. 
*200
Sidorna 112-33 med en kronologiskt uppställd förteckning över de svenska studenterna
från Jacob Hunterus till Carl Jesper Benzelius. De flesta posterna i förteckningen har
försetts med biografiska uppgifter och hänvisningar till både handskrivet och tryckt källmaterial.

10. KLEBERG, T. Svenska Italiafärder genom tiderna. Särtryck ur Vår
svenska stam på utländsk mark, 2. Uppsala, 1953. s. 415-52. Häftad. Lätt solkigt
omslag och lite kantstötta hörn. Med dedikation till Johan Nordström. *150
Från den heliga Birgitta till Axel Munthe.

11. KÅHRE, T. Truls Kåhres resa 16411645. Utgiven av Olof G. Sundberg. Sthlm,
1948. 53 s. Häftad. Omslagets rygg och marginaler en aning blekta. 
*175
Innehåller en inledande uppsats av utgivaren:
”Resenärer och utlandssvenskar i äldre tider” på
sidorna 8-21 och en biografi över Kåhre på sidorna 22-27. Den vittberesta Truls Kåhre (1600-72)
verkade i sin ungdom som ”musico eller basunist”
i Stockholm varefter han antogs som informator för
riksrådet Matthias Soops söner. Kåhre påbörjade 1641
en lång och äventyrlig resa som gick via Holland,
Portugal, Marocko, Spanien, Italien, Malta, Turkiet,
Syrien och Mellanöstern, Egypten, arabiska halvön,
Grekland, Frankrike med flera länder innan han
återvände till Stockholm på julaftonen 1645.

12. [Königsmarck] WIESLANDER, H. ”Högst intressant och värdefull
samling...”. [Särtryck] ur Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänners meddelande xxix, 1962. s. 83-121. Häftad. Omslaget en aning solkigt och
obetydligt nött. Med dedikation till Erik Frisk. 
*150
Om ett samlingsband i Birger Mörners samling med dokument rörande C. J. Königsmarcks
mord på sin kärleksrival Thomas Thynne i London 1682. Bandet förvärvades på en av
Birger Lundells bibliofilauktioner 1920 för 700 kr.

13. [Königsmarck] WIESLANDER, H. Några flygblad kring affärern
Königsmarck-Thynne. [Särtryck] ur Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänners meddelande xxxi 1964. (Örebro?, 1964?). s. 31-47.
Klammerhäftad. Obetydligt solkig, lätt kanststött övre hörn. Dedikation till
Nikki (?) och Erik. 
*225
Händelserna kring denna märkliga process skildras av Carl Snoilsky i ”Ur några antecknares samlingar”. Thomas Thynne var en förmögen och populär man i den engelska
politiken vid slutet av 1600-talet. Han gifte sig med en ung skönhet, om vilken det dock
viskades att hon var förälskad i den svenska greven Carl Johan Königsmarck. När Thynne
mördades mitt i London väcktes misstankarna mot den unga greven. Knappast minskade
dessa när de som utfört dådet visade sig vara svenskar med långtgående kontakter med
Königsmarck och att denne vid tiden för mordet inkognito vistats i London. Rättsfallet
blev mycket uppmärksammat och de tre förövarna fanns utan svårighet skyldiga, medan
Königmarcks inblandning i affären inte ansågs kunna bevisas. Greven flyttade i varje fall
hem till Sverige och avled några år senare under ett fälttåg i öst. Den unga änkan gifte
snabbt om sig för att slippa insinuationer om inblandning i mordet. Hon blev hertiginna
av Somerset och berömd som Swifts ”rödhåriga hertiginna”, vilken han utsatte för en av
sina många satirer.

14. LAGERMARK, J. A. Karl XII:s krig i Norge 1716. A.a. Uppsala,
1883. (4),96 s. Häftad. Omslaget obetydligt solkigt och med några små nagg.
Titelsidan med svag missfärgning av numera avlägsnat tidningsurklipp. Bra ex.
med dedikation till Per Sondén. 
*500
Upsala universitets årsskrift 1883.

15. Les grandes heures de l’amitié franco-suédoise. Paris, Hotel de Rohan
février-avril 1964. Paris, (1964). 173,(3) s. & plr. Häftad. Reva i främre omslagets övre hörn och längs ryggen, tejpspår på insidan av främre omslag och
på det första blanka bladet. 
*200
Med ett förord av Ingvar Andersson. Katalog till utställning arrangerad av de franska och
svenska nationalarkiven, franska utrikesministeriet, Institut Tessin och Svenska institutet.
Katalogen innehåller 625 poster och avslutas med en avdelning med medaljer.

16. [Löfling] RYDÉN, S. Pehr Löfling. En Linnélärjunge i Spanien och
Venezuela 1751-1756. Uppsala, 1965. 242 s. Häftad. Aningen snedläst.  *200
Bidrag till kungl. svenska Vetenskapsakademiens historia vi.

17. Minnen av Konstantinopel. Den osmansk-turkiska 1700-talssamlingen
på Biby. Örebro, 2003. 438 s. Opappbd med skyddsomslag. 
*150
Karin Ådahl var huvudredaktör. Innehåller bland annat följande uppsatser: ”Familjen
Celsing och de svensk-osmanska relationerna under 1700-talet” av Åsa Karlsson, ”Svenska
palatset i Kontantinopel” av Helena Kåberg, ”Audienstavlorna på Biby” av Merit Laine,
”Porträtt av osmanska sändebud i Bibysamlingen” av Eva-Lena Karlsson, ”Osmanska
sultanträd” av Günsel Renda, ”Två 1700-talspanoramor över Kontantinopel” av Michael
Ahlund, ”Landskapsmålningarna i Bibysamlingen” av Karin Ådahl, ”Landskapsmåleriet i
1700-talets Konstantinopel och Bibysamlingen” av Günsel Renda, ”Peyssonels porträtt
av comte de Bonneval” av Eva-Lena Karlsson, ”Bröderna Celsings turkiska inredningar
i Sverige och de gustavianska divanerna” av Helena Kåberg, ”Det turkiska galleriet i
Celsings Stockholmsbostad” av Michael Ahlund och ”Dräktbildsamlingen på Biby” av
Carolina Brown.

18. Mot fjärran land. Berömda svenska upptäckare. Jönköping, 1975. 159 s.
Häftad. Främre omslag med liten reva i yttre marginalen. 
*175
Utställningskatalog utgiven av Västergötlands turisttrafikförening. Utställningen hölls på
Läckö slott den 15/6–10/8 1975. Omslaget utfört av Gunnar Brusewitz. Innehåller uppsatserna ”Seklernas Läckö” av GöstaVogel-Rödin, ”Anders Sparrman. Resor i Afrika,Antarktis
och Söderhavet” av Carl-Fredrik Lundevall, ”Carl Peter Thunberg. Sydafrikanska och
japanska botanikens fader” av Tycho Norlindh, ”Adolf Erik Nordenskiöld. Mineralogen –
polarforskaren” av Wilhelm Odelberg, ”Sven Hedin. Hela världen – hans äventyr” av Eric
Wennerholm, ”Birger Mörner och den infödda befolkningen i Söderhavet” av Karl-Erik
Larsson och ”Sten Bergman. Den siste av de store” av Carl Edelstam.

19. MÜLLER, L. Consuls, corsairs, and commerce. The Swedish consular
service and long-distance shipping, 1720-1815. Sthlm, 2004. 268,(12) s. Häftad.
Obetydligt nött. 
*400
Studia historica Upsaliensia 213. Behandlar den svenska konsulsstatens uppbyggnad i
Medelhavsregionen från 1720-talet respektive i Nordamerika och Västindien från 1783
med fokus på Sveriges handelssjöfart och neutralitetssträvanden.

20. SPRINCHORN, C. K. S. Madagaskar och
dess sjöröfvare i Karl XII:s historia. Särtryck
ur Karolinska förbundets årsbok 1921. Lund,
1922. 39 s. Häftad. Ngt nött och lite solkigt omslag. Med dedikation till G. Naumann.  *500
Ett antal sjörövare som gjort farvattnen runt Madagaskar
osäkra vände sig 1714 till Karl xii och bad att få hans
beskydd. Detta beviljades 1718 mot att sjörövarna utrustade kaparfartyg i svensk tjänst, överlämnade sitt fäste på
den lilla ön St:e Marie till Sverige och anlade en ny
koloni där. Karl xii:s död samma år förändrade läget,
men projektet diskuterades under flera år och skrinlades
först 1728.

21. [Waxell] LÖNNBERG, E. Sven Larsson Waxell. Ett 200-årsminne.
Särtryck ur k. svenska Vetenskapsakademiens årsbok för år 1941. Sthlm, u.å. s.
259-99 & 1 plansch. Häftad. Dedikation till Thoralf Fries. 
*200
Waxell deltog i Vitus Berings andra expedition.

22. [Wertmüller] LUNDBERG, G. W. Le peintre suédois Adolf Ulrik
Wertmüller à Lyon 1779-1781. Lyon, 1972. 39,(4) s. & 14 plr. Häftad.
Omslaget obetydligt solkigt. 
*200
Omslaget med titeln: ”Wertmüller. Peintre suédois de Marie-Antoinette. Son séjour a
Lyon”. Med en förteckning på de 41 porträtt som författaren lyckats spåra från Wertmüllers
verksamhet i Lyon.

23. [Wertmüller] LUNDBERG, G. W. Le peintre suédois de MarieAntoinette Adolf Ulrik Wertmüller à Bordeaux 1788-1790. Bordeaux,
1970. 40,(3) s. & 17 plr. Häftad. Omslaget ojämnt blekt. Med liten bläcktillskrift på titelbladet. 
*200
Omslaget med titeln: ”Wertmüller. Peintre suédois de Marie-Antoinette. Son séjour
a Bordeaux”. Med en förteckning på de 62 porträtt som författaren lyckats spåra från
Wertmüllers verksamhet i Bordeaux.

24. [Wertmüller] LUNDBERG, G. W. Les morceaux de réception de
Wertmüller. Extrait des Archives de l’art français publiées par la Sociéte de
l’histoire de l’art français. Nouvelle période, tome xxii. Paris, 1959. s. 20815 & plr. Marmorerat opappbd med röd titeletikett i skinn på främre pärm.
Omslaget medbundet. Dedikation till Carl-David Moselius daterad Paris
1960. 
*400
Nummer 24 av totalt 25 numrerade exemplar.

24.

25. [Victorin] JOHANSSON, P. En lycklig tid. Afrikaresanden och zoologen Johan Fredrik Victorin. Estland, 2010. 191 s. Opappbd med skyddsomslag.*175
Rikt illustrerad biografi över Johan Fredrik Victorin (1831-55) med fokus på hans två år
långa Afrikaresa. Han hemförde stora zoologiska samlingar men dog kort tid efter sin återkomst och en reseskildring utkom postumt 1863.

