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Hej!

D

etta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade skrifter från
antikvariatets bokväsenavdelning. Den inleds med två olika exemplar
av den intressanta katalogen över Banérbiblioteket på Djursholm,
vilket såldes på auktion 1876. Här finns även en fint bunden svit av j. viktor
johanssons skrifter från Försvar för boksamlaren till Från Gutenbergbibeln till
Gösta Berlings saga. Ett intressant volym är tönnes klebergs Romerska antik
variat där en av gunnar brusewitz originalteckningar är medbunden i ett
läckert band av kerstin bremer. Det rör sig om utgivaren åke anderssons
eget exemplar.
Tre linnékataloger återfinns som nummer 16-18 och schücks ovanliga
översikt över den svenska litteraturhistoriens litteraturhistoria kan antikvariatet
för första gången erbjuda i det ovanliga särtrycket.
Med vänliga hälsningar!

mats rehnström

1 & 2.

1. [Banér] (MÜLLER, N. E.)
Förteckning å böcker, hvilka,
förut tillhörige slägten Banér
och förvarade på dess forna
stamgods Djursholm, komma
att försäljas å Stockholms
bokauktionskammare lördagen
den 4 december 1875. Sthlm,
1875. 61 s. Trevligt marmorerat
pappbd med brun titeletikett i
skinn (N. B. Andersson, 1931).
Bruntonad inlaga. Titelbladet
skört och med några revor
och pappersförluster. Flera
andra blad med smårevor. Med
Arthur Sjögrens guldpressade
pärmexlibris. 
*400
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 4175. Ett litet sällsynt supplement utkom även.
Med det ursprungliga ovanliga titelbladet utan fransk titel och med felaktigt auktionsdatum (auktionen skedde den 12 februari 1876). Förtecknar framförallt europeiska 1500- och
1600-talstryck som hade stått kvar på slottet sedan stormaktstidens dagar.

2. [Banér] (MÜLLER, N. E.) Förteckning å böcker, hvilka, förut tillhörige
slägten Banér och förvarade på dess forna stamgods Djursholm, komma
att försäljas å Stockholms bokauktionskammare lördagen den 12 februari
1876. Catalogue de livres, dont la vente aux encheres publiques aura lieu a
Stockholm dans la salle dité «Bokauktionskammaren» samedi le 12 février
1876. Ces livres proviennent de la bibliothèque du château de Djursholm,
qui appartenait autrefois á la famille Banér. A la même occasion sera vendu
un portrait en huile, peint sur bois par un maître hollandais, J. de Jony, 1610.
Sthlm, 1875. 61 s. Fint men lätt nött marmorerat pappbd med röd titeletikett
i skinn (Hedberg). Titelbladet med en inklistrad liten urklippt tidningsnotis
nederst. Med Arvid och Rosa Hernmarcks guldpressade pärmexlibris. Med
en blyertsanteckning av Eric Österlund på titelbladets baksida. Ur Gustaf
Bernströms bibliotek med dennes blyertsanteckning ”coll. cat.” och bilagt
prydligt skrivet katalogkort. 
*1250
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 4175. Ett litet
sällsynt supplement utkom även. Förtecknar framförallt
europeiska 1500- och 1600-talstryck som hade stått kvar
på slottet sedan stormaktstidens dagar. Enligt tidningsnotisen inbringade auktionen omkring 5000 kronor.

3. BERNSTRÖM, C. F. Konsten att bära värja.
Studie. Särtryck ur 1895 års boktryckeri-kalender. Göteborg, (1895). 24 s. Häftad. Fint ex. *750
Omtrycktes 1935 och 1958. Om typografers rätt att
bära värja i äldre tiders lagstiftning. Läcker och rar liten
trycksak!

4. Björck & Börjesson.Katalog 269. Jaktlitteratur
- kynologi - fiske. [=omslagstitel]. Sthlm, 1932.
25 s. Klammerhäftad. Mindre hörnveck.  *400
En av de bästa svenska katalogerna i dessa ämnen. Av
slutas med en avdelning zoologi.

5. BOTTEN-HANSEN, P. La Norvège littéraire. Catalogue systématique et raisonné
de tous les ouvrages de quelque valeur imprimés en Norvège ou composés par des auteurs
norvégiens au 19e siècle, accompagné de
renvois, notes et explications littéraires, ainsi
que de notices biographiques sur les auteurs
etc. Précédé d’une introduction historique.
Édité par les soins de la commission royale de
Norvège a l’exposition universelle de Paris
en 1867. Oslo, 1868. (2 blanka,2),xii,271,(1)
s. Klotryggbd med det tryckta omslaget
använt som pärmpapper. Marmorerade snitt.
Ryggen ngt nött och med ett par smårepor.
Pärmhörnen lite stötta. Med inklistrad tryckt
gåvoetikett på det inledande blanka bladet till
Studentkorpsen i Uppsala, dess ägaranteckning, biblioteksstplr och gallringsstpl.  *700
6. (CARLANDER, C. M.)
Förteckning öfver skrifter författade
af svenska kungliga personer från
Gustaf i till närvarande tid. [=rubrik].
(Sthlm, 1889). LVI s. Elegant guldfärgat
pappbd med benvit titeletikett på främre
pärmen (Södermalms bokbinderi, osig
nerat). Oskurna snitt. Främre blankt
omslag medbundet men nött och lite
naggat. Enstaka småfläckar. Med titeltexten som vanligt urklippt och uppklist
rad på smutstitelbladet över texten
”Bihang”. Med tillskrift från Blekingska
nationens bibliotek och uppgiften av
skriften skänkts av författaren.  *2500
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 298.
Rör tiden fram till 1887 och inkluderar även
musiktryck och referat i tidningar. Arbetet var
tänkt att vara ett bihang till del i av författarens
”Svenska bibliotek och exlibris” 1889, men
makulerades. Carlander använde dock en del
av makulaturen som gåvor till eller byten med
boksamlarvänner. Det dekorativa bandet färgar
av sig lite och har därför försetts med ett enkelt
skyddsomslag.

7. COHEN, H. Guide de l’amateur de livres a gravures du xviiie siécle.
Sixième édition revue, corrigée et considérablément augmentée par Seymour
de Ricci. i-II. U.o., (1997). Front,(4),XXVI s.,1-668 spalter,(1) s. & plr + (4)
s.,669-1248 spalter & plr. Obetydligt nött oklbd med lite solkigt snitt.  *750
Faksimiltryck i lite förminskat format utgivet av Maurizo Martino i 150 exemplar av den
bästa upplagan, från 1912, av standardreferensverket rörande illustrerad fransk 1700-talslitteratur. Det har utförliga kollationeringar och även en mängd historiska exemplaruppgifter
med prisnoteringar.

8. EKSTRAND, V. Förteckning öfver svensk litteratur i landtmäteri
1643-1909. Sthlm, 1910. 84 s. Trevligt marmorerat pappbd med benvit titel
etikett (Södermalms bokbinderi, osignerat). 
*1350
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 5464. Trycktes i årgång II, häfte 6 av ”Tidskrift
för landtmäteri” 1910.

9. GÖDEL,V. Katalog öfver Kongl. bibliotekets fornisländska och fornnorska handskrifter. Sthlm, 1897-1900. (2),459 s. Bra grönt hklbd med stänk
ta snitt. Ryggen ngt blekt. 
*2000
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 2755. Ur Kungl. bibliotekets handlingar 19-22.
Förtecknar 293 nummer med utförliga kommentarer om innehåll och de olika handskrifternas historia.

10. JOHANSSON, J. V. Försvar för
boksamlaren. Fyra uppsatser om böcker.
Ny, omarbetad och utvidgad upplaga. Sthlm,
1958. 252 s. + Bokvandringar. Uppsatser
om böcker och boksamlare under redaktion
av J. Viktor Johansson. Sthlm, 1945. 343 s. +
Svenska bibliotek under redaktion av J.
Viktor Johansson. Sthlm, 1946. 339,(2) s. +
JOHANSSON, J.V. Från Gutenbergbibeln
till Gösta Berlings saga. Vandringar i
Bibliotheca Qvarnforsiana. Göteborg, 1952.
317,(2) s. Fyra fina mörkgröna halvmarokängbd med upphöjda bind, guld- och
blinddekorerade ryggar samt övre guldsnitt,
övriga snitt oskurna (Levins bokbinderi).
Alla omslag medbundna. Ryggarna aningen
mörknade. 
*4000
Rikt illustrerade. Det första arbetet, som ursprungligen utkom 1943, innehåller uppsatserna ”Försvar
för boksamlaren”, ”Om oskurna originalupplagor
med omslag”, ”Svensk litteratur genom fem sekler. Randanteckningar till en antikvariatkatalog” och ”En biblioteksman bland sina egna böcker”. Uppsatserna i det andra arbetet
är ”Bokvandringar” av Eric Österlund, ”Det var en gång... Ur barn- och ungdomsläs
ningens 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. Det tredje arbetet med 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. Fjärde arbetet är en intressant redogörelse för Thore
Virgins stora samling. Med kapitlen: ”Boktryckarkonstens uppfinning och första utbredning”, ”Inkunabeltiden i Norden”, ”Nordiskt femtonhundratal”, ”Svenskt 1600-tal”,
”Sjuttonhundra- och adertonhundratalen. Autografer”, ”Bokband” och ”En boksamlares
verktyg och arbete”.

11. Katalog der Ornamentstichsammlung der staatlichen Kunstbibliothek
Berlin. I-II. Utrecht, 1986. XV,(1),398 + (4),XII-XV,(3),399-782,(3) s. Två lätt
solkiga mörkgröna oklbd. 
*1000
Faksimilutgåva av 1936-39 års upplaga. Katalogen förtecknar omsorgsfullt en av världens
finaste samlingar av äldre illustrerade böcker och planschverk inom områdena konst,
konsthantverk, emblematik, kalligrafi, arkitektur, teknik m.m.

12. KLEBERG, T. Romerska antikvariat. Teckningar av Gunnar Brusewitz.
Sthlm, 1966. 28,(4) s. & 1 originalteckning. Elegant svart halvmarokängbd med
skinnskodd pärmytterkant och övre guldsnitt, övriga snitt oskurna (Kerstin
Bremer). Omslaget medbundet. Åke Anderssons eget ex. 
*7500
Trevligt illustrerad och formgiven av Gunnar Brusewitz. Texten är en utökad och rättad nyutgåva av ”Om romersk antikvariatbokhandel” ur festskriften ”Med boken som
bakgrunn” som utkom i Oslo 1964. Den utgavs av Libris antikvariat som julgåva och 15
exemplar bands in i detta utförande. Detta är ett av tio exemplar med en bifogad original
teckning. Den medbundna originalteckningen illustrerar sidan 9 i skriften.

13. 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. 
*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 boktryckerihistoria enligt senare forskning”, E. Göthe om
”Tryckfrihetsförfattningar efter 1882” och J. Mannerheim har sammanställt
den mycket användbara ”Svenska boktryckarlängder 1483-1883”.

14. (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. Fint om än lätt nött rött halvsaffianbd med
rikt guldornerad rygg och sprängda snitt. Pärmhörnen lite stötta
och ett av de bakre med brytmärke. 
*850
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 31. Utgavs av Svenska litteratursällskapet i Uppsala. 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.

15. LINDSTEN, J. 114 important scientific contributions from
Karolinska institutet.Värnamo, 2010. 278,(1 blank,1) s. Häftad. Lätt
nött omslag. 
*250
Hagströmerbibliotekets skriftserie 10. Med förord av Bengt Samuelsson och
bidrag av bland andra Ove Hagelin, Gertie Johansson och Tomas Jansson.
Utgiven i samband med Karolinska institutets 200-årsjubileum och sträcker
sig från Berzelius 1810 till Hans G. Boman 2002.

14.

16. [Linné] (SOULSBY, B. H.) A catalogue of the works of Linnæus (and
publications more immediately relating thereto) preserved in the libraries of
the British museum (Bloomsbury) and the British museum (natural history),
(South Kensington). Second edition. Oxford, 1933. XI,(1),246,1-68 s. & VII
plr. + (SHERBORN, C. DAVIES) An index to the authors (other than
Linnæus), mentioned in the catalogue of the works of Linnæus, preserved in
the libraries of the British museum. Second edition, 1933. Oxford, 1936. 59 s.
Mörkgrönt ngt nött och slitet oklbd. Registret häftat som vanligt och med
reva och hörnförlust på bakre omslag. Tyvärr bara någon enstaka anteckning.
Huvudarbetet med Emil Lindells respektive Birger Strandells exlibris samt
bevarad urklippt adressetikett till den förre från British museum. 
*4000

16.

Den andra och bästa utgåvan av denna den mest omfattande
bibliografiska översikten av litteraturen av, om och kring Carl
von Linné. Den förtecknar även en mängd arbeten som vid
denna tid saknades i institutionens bibliotek. Emil Lindell var
sin tids främsta Linnésamlare och sålde sin samling till Birger
Strandell som utvecklade samlingen vidare och med tiden sålde
den till Hunt botanical library i USA. Lindell har av en bifogad
avskrift fått katalogen i gåva från British museum. Registret
kompletterat från annat håll.

17. [Linné] Björck & Börjesson.Katalog 200. Linnéana.
[=omslagstitel]. Sthlm, 1925. 33 s. Klammerhäftad. Lätt
nött och lite stött i hörnen. 
*250
Förtecknar 705 poster. Innehåller bland annat en del av Felix
Bryks Linnésamling.
16.

18. [Linné] WILLIAMS, T. A checklist of Linneana
1735-1835 in the University of Kansas libraries.
Lawrence, 1964. (10),73,(1) s. Häftad. Ryggen lite
gulnad och främre omslaget med minimal fläck.  *600
The university of Kansas publications, library series number 20.
I Kansas finns en av de bästa Linnésamlingarna i USA.

19. NORDIN, I. Svensk farmaceutisk bibliografi (1862-1892). Fortsättning
af d:r m.m. N. P. Hambergs uppsats i samma ämne. (Aftryck ur Pharmaceutisk
tidskrift.). Sthlm, 1893. 16 s. Häftad. Med Eric Österlunds exlibris. 
*375
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 1906. Är en fristående fortsättning på Hambergs
”Svensk pharmaceutisk bibliographi” från 1862. Den inleds med några tillägg till detta
verk. Eric Österlund var en legendarisk antikvariatsbokhandlare i Stockholm med ett
mycket omfattande och välhållet referensbibliotek.

20. (SCHÜCK, H.) Skrifter i svensk literaturhistoria. Aftryck ur Samlaren
1887. (Uppsala, 1887). 47,(1) s. Häftad i nött ursprungligt blankt omslag med
revor och småfläckar. Bra inlaga. 
*900
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 1280. En resonerande översikt av den äldre
svenska litteraturhistoriska litteraturens bibliografi. ”Svenskt biografiskt lexikon” påpekar i
förbigående om detta verk att ”flera hundra omtalade – och uppenbarligen lästa – scripta,
av vilka åtskilliga endast fanns i handskrift i UUB”.

21. SEGERSTRÖM, H. Australiska och nyzeeländska författare på svenska 1830-1974. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid Bibliotekshögskolan, Borås, ht 1975. [=omslagstitel]. Stencilerad.
(Borås, 1975). VII,96 blad. Limhäftad och försedd med ryggremsa i klot. Ngt
nött. Något enstaka blad lite svagt i trycket. 
*400
En ny utvidgad upplaga utkom 1976. Bibliografin bygger på författarens trebetygsuppsats
”Australisk skönlitteratur i Sverige”, Lund, 1973.

22. [Tielman] Systematisk katalog över
Axel Tielmans boksamling. Stencilerad
odaterad bokkatalog (ca 1950?). (1),123 blad.
Elegant rött marokängbd med upphöjda
bind, guldornerad rygg, förgyllda pärmbårder och inre denteller samt helt guldsnitt.
Ryggen obetydligt blekt och med ett litet
stötmärke på ett av binden. 
*900
Katalogen inleds med uppslagsverk och avslutas med
praktverk. Biblioteket spände över vida fält både vad
gällde ämnen och böckernas ålder. Axel Tielman
(1889-1957) var född i Vetlanda och verksam som
bankman och fondmäklare. Han efterlämnade en
minnesfond som administreras av Kronprinsessan
Lovisas förening för barnasjukvård.

23. WILSTADIUS, P. Fortsatta anteckningar
till en småländsk bibliografi. Separattryck
ur Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok.Växjö,
1936. 3-154 s. Häftad. Omslaget lite nött och
solkigt samt med reva i ryggen. 
*200
Fortsättning av O. Cappelins ”Anteckningar till en
småländsk bibliografi” (1926) innehållande supplement för tiden fram till 1925, fortsättning av själva
bibliografin 1926-35 samt en förteckning över
Smålandslyrik och tonsättningar.

22.

24. WILSTADIUS, P. Fortsatta anteckningar till en småländsk bibliografi.
Växjö, 1936. 3-153 blad. Lösa blad i trasigt blankt rött omslag med blyertsanteckning ”Korr. 2” och senare blyertstillskriften ”Wilstadius egna korr.ex.”
Enstaka ändringar i texten. 
*400
Fortsättning av O. Cappelins ”Anteckningar till en småländsk bibliografi” (1926) innehållande supplement för tiden fram till 1925, fortsättning av själva bibliografin 1926-35 samt
en förteckning över Smålandslyrik och tonsättningar. Arbetet har blivit ombrutet och
utvidgat efter detta korrektur som är tryckt på ena sidan av bladen.

25. ÅGREN, S. Svensk biografisk uppslagslitteratur. Bibliografisk förteckning. Uppsala, 1929. XIV,423 s. Grönt hklbd med mörkgrön titeletikett (Arne
Nilsson). Omslaget medbundet. 
*500
Svenska bibliotekariesamfundets skriftserie I. En fortfarande mycket användbar guide vad
gäller äldre personhistoriska och biografiska referensverk, som till exempel herdaminnen,
studentmatriklar och alla typer av yrkesförteckningar.

22.

