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Hej!

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade böcker och småskrifter 
från antikvariatets avdelning moderniteter. Denna gång är temat konst och 
konsthantverk från perioden 1885–1965 med start i opponenternas utställ-

ningskatalog Vid Seinens strand. Yngst är ett vernissagekort från Moderna museet.
Flera kataloger dokumenterar konst och konsthantverk som visades på olika stora 

svenska och internationella utställningar, som Stockholm, 1909, Malmö 1914, Göte-
borg 1923, Paris 1925, Chicago 1933 och Paris igen 1937.

Ett antal små utställningskataloger rörande Göteborgskoloristerna finns också  
i urvalet.

Med vänliga hälsningar! 

mats rehnström

nyhetsbrev 312
bokväsen

13:e februari 2018

Detta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade skrifter från antikvariatets 
bokväsenavdelning. Bland dessa kan nämnas ett fint ex av minnesskriften 
över karl börjesson, två böcker som tillhört arthur sjögren, två bra 

referensverk om nordisk kartografi och ett samlingsband med eric österlunds 
antikvariatskataloger, vilket tillhört honom själv. Ytterligare några titlar kommer ur 
dennes rika referensbibliotek.

Några fina band härrör ur gustaf bernströms bibliotek och schücks Bibliografiska och 
litteraturhistoriska anteckningar har tillhört per hierta.

Med vänliga hälsningar!

mat s  r e h n st röm



1. [Akrell] (ÖSTMAN, N.) Carl Akrells samling af Stockholmiana. Sthlm, 
1913. Porträtt,VI,(2),157,(1) s.  Mörkgrönt hklbd med guldlinjerad rygg och 
otydligt guldpräglat titeltryck. Smärre nötningar av hörn- och pärmkanter. 
Liten  pappersförlust i titelbladets nedre ytterhörn. Med en tillskrift från 
Adèle Akrell till Eva och Arthur Jacobsson samt deras gemensamma exlibris 
och Sven Vingedals namnteckning 1964.  *800
Tryckt i 150 exemplar, varav detta är nummer 73. Akrells fina samling omfattade 1946 
poster och var inte minst rik på kartor och planscher. Ett särskilt intresse ägnas ämbets-
mannen, debattören och skriftställaren C. A. Grevesmöhlen och omfattar 57 poster under 
rubriken ”Grevesmöhliana”. 

2. [Börjesson] Karl Börjesson 1877-1941. En minnesbok. Sthlm, 1942. 
Porträtt,146,(4) s. & plr. Ngt nött rött hfrbd med infärgade svarta upphöjda 
bind, guldornerad rygg och röda snitt. Främre omslag medbundet och lätt 
lagerfläckigt. Pärmarna med blindpressad dekor utmed pärmpapprets kanter. 
Ett litet tunt häfte har blivit urtaget längst bak. Prydligt ex. med Carl Olov 
Sommars exlibris.  *1500
Tryckt i 200 numrerade exemplar. Utgiven av Svenska antikvariatföreningen och med 
bl.a. följande uppsatser: ”Karl Börjesson som bibliofil och antikvariatsbokhandlare. Kort 
redogörelse och karakteristik” av G.-O. Adelborg, ”Karl Börjesson och Kungl. biblioteket” 
av I. Collijn, ”Katalog 333. Kommentarer och funderingar” av J. V. Johansson, ”Karl 
Börjesson och August Strindberg” av K. Lundmark, ”Karl Börjesson som en kollega minns 
honom” av E. A. Ohlson, ”Karl Börjesson som Strindbergs förläggare” av B. Olsson och 
”Några minnen från förbindelsen med Karl Börjesson och hans firma” av T. Virgin.
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3. COLLIJN, I. Det kurfurstliga biblioteket i Mainz. Dess öden under 
trettioåriga kriget. Rester därav i Upsala universitetsbibliotek. Särtryck ur 
Svensk exlibris-tidskrift, Nr 2-3, 1911. Sthlm, 1911. 18 s. & 3 plr. Med monte-
rade illustrationer. Brunt mönsterpressat opappbd med guldpräglat titel- och 
klichétryck på främre pärm samt övre guldsnitt, övriga snitt endast putsade 
(Hedberg). Omslaget medbundet. Ryggen nött och med en hel del defekter 
samt spricka i nedre främre ytterfalsen. Ett skrapmärke i främre pärms nedre 
ytterhörn och pärmkanterna respektive hörnen ngt nötta. Med dedikation till 
Victor Berg och familj daterad på julafton 1911.  *500
De kurfurstliga bokägarna som skriften behandlar är: ”Albrecht II von Brandenburg”, 
”Sebastian von Heusenstamm”, ”Daniel Brendel von Homburg”, ”Wolfgang von Dalberg”, 
”Johann Adam von Bicken”, ”Johann Schweickhardt von Cronberg” och ”George 
Friedrich von Greiffenklau”. Illustrationerna avbildar i första hand deras bokägarmärken. 
Biblioteket var ett av svenskarnas finaste krigsbyten. Läckert tryck!

4. COLLIJN, I. Katalog över Linköpings stifts- 
och läroverksbiblioteks inkunabler. Uppsala, 
1909. 50,(1) s. Fint marmorerat pappbd med grön 
titeletikett i skinn (Hedberg). Rödstänkta snitt. 
Omslaget medbundet. Lätt nött titeletikett, nöt-
ningar överst och nederst på ryggen samt främre 
pärmens övre hörn med stötmärke. Trevligt ex. 
Med Arvid Hedbergs namnteckning daterad 1914 
och Sten G. Lindbergs exlibris.  *750
Arbeten utgifna med understöd af Vilhelm Ekmans univer-
sitetsfond, Uppsala 7. Kataloger öfver i svenska offentliga 
bibliotek befintliga inkunabler 3. Sammanlagt förtecknas 
124 nummer, proveniensförteckningen omfattar 72 poster. 
Arvid Hedberg var den berömda bokbindaren Gustaf 
Hedbergs bror och den som drev dennes firma vidare.

5. [Collijn] Universitati Lipsiensi saecularia 
quinta diebus xxviii-xxx mensis iulii a.d. MCMIX 
celebranti gratulantur universitatis Upsaliensis rec-
tor et senatus. Insunt Isaci Collijni I. Libri Thomae 
Werneri Lipsiensis quondam professoris, qui nunc 
Upsaliae in bibliotheca universitatis adservantur. 
II. Programma promotionis in facultate iuridica studii Lipsiensis anno MDIX 
impressum. Uppsala, 1909. 73 s. Enkelt lätt nött brunt klbd. Främre och bakre 
pärms övre ytterhörn med äldre stukningar. Med Arthur Sjögrens exlibris och 
hans blyertsnotering ”planscherna fela” på främre försättsbladet. Mycket rik-
tigt saknas tyvärr de fyra planscherna.  *200
Uppsatserna av Isak Collijn är författade på tyska och har titlarna: ”Die in der 
Universitätsbibliothek zu Uppsala aufbewahrten Bücher aus dem Besitze des Leipziger 
Professors und Ermländer Domherrn Thomas Werner” och ”Eine gedruckte 
Promotionsanzeige der Juristischen Fakultät zu Leipzig aus dem Jahre 1509.” Av Werners 
bibliotek förtecknas 114 olika handskrifter och tryck i 56 volymer, varav den yngsta är 
tryckt 1497. De kom till Sverige som krigsbyte.
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6. DAHLGREN, E. W. Förteckning öfver sven-
ska skrifter angående smittkoppor, inokulation 
och vaccination. Extrakt ur Hygiea, bd LVIII:1, 
1896. s. 607-58. Tagen ur band och insatt i ett blått 
omslag med handskriven titel på främre omslaget. 
Omslaget lätt blekt och med några små revor. Med 
Eric Österlunds exlibris.  *900
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 1898. Förtecknar 
431 nummer och avslutas med ett register. Förteckningen 
som företrädesvis grundar sig på Kungl. bibliotekets och 
Karolinska institutets samlingar upptar skrifter från 1505 till 
1895. Utgavs även som ett ovanligt särtryck.

7. [De Geer] (LILLJEBJÖRN, E. G.) Katalog öfver 
Leufsta bruks gamla fideikommissbibliotek. 
Nominalkatalog upprättad år 1907. Uppsala, 1907. 
(4),262,(1) s. Elegant stänkdekorerat oskinnbd med 
upphöjda bind, guldornerad rygg och dubbla titel-
etiketter i rött (Levins bokbinderi, Uppsala). Pärmarna 
med guldornerad bård och blindpressad ram samt 
förgyllda mitt- och hörnstämplar. Brunstänkta snitt. 
Svag spricka överst i den bakre ytterfalsen. Främre 
och bakre ytterfalsar samt pärmhörn med lätta nöt-
ningar. Pärmarna lite lätt slagna. Trevligt ex.  *1750

Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 4193. Nummer 11 av den numrerade uppla-
gan. På slutet återges som bilaga den äldsta katalogen över Leufstabiblioteket från 1730. 
Katalogen som helhet förtecknar det gamla De Geerska biblioteket som numera tillhör 
Uppsala universitetsbibliotek. Leufstabibliotekets innehåll är både typiskt för herrgårds-
biblioteken under 1700-talet och ensamt i sitt slag då det även består av naturveten-
skapsmannen Charles De Geers betydelsefulla referensbibliotek. Bland skatterna återfinns 
Rudbeckarnas fågel- och blomsterbilder.

8. [Delén] HOLMBERG, A. Carl Deleen. Geniet, hjälten, martyren. 
Några kompletterande drag. Sthlm, 1923. 72 s. Marmorerat pappbd med svart 
titeletikett (Christoferson). Omslaget medbundet, det främre med några små-
fläckar. Med Eric Österlunds exlibris. Ur Kurt Winbergs bibliotek.  *400
Tryckt i 249 exemplar, varav detta är nr 14 av 77 numrerade. Särtryck ur ”Svensk bokhan-
delstidning”. Som grund för Holmbergs text var Bernströms arbete om Delén tryckt i 
”Pro novitate pars secunda” som här kompletteras och utvidgas utifrån den handskrift-
samling av och om Delén som förvarades på Riksarkivet.

9. [Edwards] Francis Edwards. Catalogue 721, 1952. Maps of the North. 
Norway, Sweden, Finland, Denmark, Iceland, Polar regions. [...] [=omslagsti-
tel]. London, (1952). 58 s. & plr. + Supplement to catalogue 721. London, 
(1952?). 12 s. + Catalogue 721. Second supplement. (London, 1954). 26 s. 
& plr. + Index. (London, 1954?). (9) s. Blått oklbd med förgylld ryggtitel. 
Stänkta snitt. Pärmarna bågnar svagt. Med en lite kluddig tillskrift i bläck på 
främre försättsbladet riktad till Petrus Thulin från R. V. Tooley juli 1954.  *900
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Det niosidiga indexet är bundet först. Katalogen och supplementen innehåller totalt 20 
planschillustrationer och förtecknar 1053 poster. En mycket omfångsrik katalog över den 
nordiska sfärens kartor. Ett tredje supplement utkom med ytterligare 240 poster. Petrus 
Thulin var med och grundade Thulin & Ohlsons antikvariat i Göteborg och startade och 
drev Thulins antikvariat i Stockholm. Kartografihistorikern Tooley arbetade på antikvaria -
tet Francis Edwards.

10. [Finspong] LUNDSTEDT, B. Anteckningar om Finspong och dess 
bibliotek. Aftryck ur Finspongs biblioteks katalog. Sthlm, 1883. (2),XXI s. 
Häftad. Ryggen med liten stötskada nederst. Främre omslaget med dedika-
tion till Gustaf Forsgrén. Fint ex.  *300
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 4179. Forsgrén (1845-87) var doktor i historia 
och amanuens vid Riksarkivet. Hans oavslutade ”Bidrag till svenska gref- och friherre-
skapens historia 1561-1655” utkom i en första del 1885. 

11. GINSBERG, W. B. Sea Charts of Norway 1585-1812. Italien, 2012. 
XIII,(1),321 s. Grått oklbd med tryckt skyddsomslag. Mycket fint ex.  *2000
Enligt uppgift tryckt i 300 exemplar. Ett modernt standarverk med en bibliografisk 
förteckning över drygt 220 sjökartor och med 320 illustrationer, mestadels i färg. De 
kartografer, vars kartor boken behandlar är med bokens namnformer: De Lucas Janszoon 
Waghenaer, Willem Janszoon Blaeu, Johannes Janssonius, Matthäus Merian, Jacob Aertsz, 
Arnold Colom, Theunis (Anthonie) Jacobsz, Pieter Goos, Hendrick Doncker, Caspar 
och Jacob Theunisz Lootsman, Johannes van Loon, Pieter Goos, Frederick de Wit Louis 
Renard, Reiner och Josua Ottens, Johannes van Keulen, Gerard van Keulen, Johannes 
II van Keulen, Johan Hansen Heitman, Johannes Loots, Robert Dudley, John Seller, 
John Burston, John Thornton, George Grierson, Edmund Halley, James Thompson, John 
Hammond, William Faden, Poul Løvenørn, Anders Høeg, Johan Nordenankar, Gustaf af 
Klint, Alexis-Hubert Jaillot och Jacques Bellin.

12. [Hierta] Björck & Börjesson. Katalog 272. Per Hiertas boksamling. 
Sthlm, 1932. Porträtt,XXI,(1),162 s. + Björck & Börjesson. Katalog nr 272. 
Per Hiertas boksamling [...]. Prislista enligt auktionsprotokollet. Sthlm, (1932). 
8 s. Vitt ohklbd med blankt skyddsomslag. Aningen bågnade pärmar . Främre 
omslag medbundet. Prislistan klammerhäftad och löst bilagd.  *700
Exemplar av extraupplagan på bättre papper av den ambitiösa katalogen över Per Hiertas 
strålande fina boksamling med fokus på svenska, finska och danska 1500-talstryck, äldre 
isländsk litteratur och sagor samt svensk 1600-talslitteratur. Samlingen innehåller även 
en bra avdelning passande referensböcker och faksimiltryck samt många äldre utländska 
arbeten rörande Norden i äldre tid. Katalogen avslutas med några rester av Hiertas inku-
nabelsamling, vars huvuddel via Otto Smith hamnade på Kungliga biblioteket redan 1911.



13. KLEMMING, G. E. Sveriges bibliografi 1481-1600. [=omslagstitel]. 
I-IV. Uppsala, 1889-92. 216,(2) s. Elegant brunt ngt nött halvmarokängbd med 
upphöjda bind, rikt guldornerad och blindpressad ryggdekor samt övre guld-
snitt, de övriga med råsnitt (Hedberg). Omslagen medbundna. Ryggen ngt 
mörknad och lätt flammig. Omslaget till första häftet ngt solkigt med limrest-
er i inre marginalen och ett gammalt vikmärke. De fyra häftena är i kvarto-
format och tryckta på stort, fint skrivpapper. Inlagan ren och fin förutom en 
mindre fläck i marginalen på s. 116. Ur Joh. Ax. Almquists boksamling med 
hans lilla exlibrisetikett.  *3000
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 62. Bibliographia Klemmingiana s. 38-39 (för de 
två första häftena): ”Utgifves äfven i kvart-format på skrifpapper i 50 ex.” Skrifter utgifna 
af Svenska literatursällskapet. Allt som utkom. Arbetet avbröts redan vid 1530. Tredje och 
fjärde häftet är redigerade och utgivna av Aksel Andersson. Ett antal felaktiga attribuering-
ar och dateringar gör att Klemming här ger en starkt avvikande bild av boktryckeriets 
uppkomst i Sverige, jämfört med den som Collijn fastslår några decennier senare när han 
omarbetade bibliografin rörande denna tidsperiod efter att först ha fullföljt projektet till 
år 1600.

14. (KLEMMING, G. E.) Anteckningar om Rudbecks Atland. Sthlm, P. A. 
Norstedt & söner, 1863. 75 s. Nytt blankt blått sidenklbd med benvit titeleti-
kett (Johanna Röjgård).  *1500
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 1369. Bibliotheca Rudbeckiana 947. Tryckt i 100 
exemplar. Varianten utan förteckningen på sista sidan över Kungliga bibliotekets exemplar 
av ”Atlantican”. Bland bilagorna återfinns avtryckta brev och handlingar samt ett omfat-
tande register till verket ur olika aspekter.
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15. Klemmings antikvariat. Meddelanden för bokvänner. [Årgång I]. 
Sthlm, 1917. 15,(1) + 19,(1) + 32 + 99,(1) + 35,(1) s. & plr. Ngt nött mön-
strat papp bd med mörkgrön ngt nött mörkgrön titeletikett i skinn. Omslagen 
medbundna till de två delar som hade sådana. En fem cm ytlig spricka överst 
i främre falsen och en pappersförlust nederst på ryggen. Titeletiketten med 
några repor. Inlagan med svag fuktrand i övre hörnet på de inledande och 
avslutande bladen. Första planschen ngt lös. Med Arthur Sjögrens exlibris och 
med några rättelser i blyerts av densamme. Redaktörens eget ex.  *800

Den första årgången av dessa klassiska rikt illustrerade kataloger med Arthur 
Sjögren som redaktör och grafisk formgivare samt med många uppgifter om 
boktryckerihistoria, bokband och grafik. Den första katalogen presenterar 
böcker och exlibris ur det Klinckowströmska biblioteket på Graneberg, kata-
log 4 är utgiven med anledning av reformationens 400-årsjubileum. Bandet 
helt klart komponerat av Sjögren själv.

16. NELSON, A. Akademiska afhandlingar 
vid Sveriges universitet och högskolor läsåren 
1890/91-1909/10. Jämte förteckning öfver sven-
skars akademiska afhandlingar vid utländska uni-
versitet under samma tid. Bibliografi. Uppsala, 
1911. VIII,149,(1) s. Fint marmorerat pappbd från 
1900-talets första hälft med röd titeletikett i skinn. 
De båda främre omslagen medbundna. Titeletiketten 
med några små obetydliga repor. Ur Tönnes Klebergs 
bibliotek.  *600
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 5386. Arbetet 
kom ut i två häften som bilagor till två akademiska inbjud-
ningsskrifter. Dessa är liksom de kasserade häftestitelbladen 
medbundna i slutet av detta exemplar.  

17. NOHRSTRÖM, H. Boktryckarmärken i 
Finland. Helsingfors, 1925. 84,(1) s. Rött halv-
marokängbd med upphöjda bind, guldornerad 

15. 15.
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och blindpressad ryggdekor samt övre guldsnitt, övriga snitt endast putsade 
(Hedberg, 1927). Omslaget medbundet. Ryggen blekt och med några nöt-
ningar. Pärmpappret med lättare slitage. Med Gustaf Bernströms guldpressade 
pärmexlibris och Thulin & Ohlsons bokhandelsetikett.  *1500
Tryckt i 250 exemplar, varav detta är nr 203.

18. (OHLSON, E. A.) Det var en gång... Den gamla goda tidens barn- 
och ungdomsböcker. [Första]–tredje flocken. Katalog n:r 130, 170 och 210 
från Thulin & Ohlson antikvarisk bokhandel. Göteborg, 1940-54. 48 + 70,(2) 
+ 48 s. Tre klammerhäftade kataloger i fint skick prydligt inhäftade i enkla 
bruna pappomslag med titel och utgivningsår handskrivet med svart krita på 
de främre omslagen. Nr 170 med en äldre vikning av bakre omslagets övre 
hörn. Fin svit ur Eric Österlunds handbibliotek.  *600
De tre klassiska barnbokskatalogerna med fina förord och kommentarer. Med illustra-
tioner i svartvitt. Sammantaget förtecknar de tre flockarna över 6000 poster.

19. [Olsson] Från Småland och Hellas. Studier tillägnade Bror Olsson 6/8 
1959. Malmö, 1959. Porträtt,(12),390,(2) s. & plr. Blått halvmarokängbd med 
upphöjda bind, guldornerad rygg och övre guldsnitt (Sture Werner, osignerat). 
Främre omslag medbundet. Några mindre nötningar på ryggen och ytterfalsar-
na. Pärmhörnen är lätt nötta och bakre övre hörnet stukat. Trevligt ex.  *1250
Utgiven av Allhems förlag och bunden av firmans egen bokbindare Sture Werner. Festskrift 
fullspäckad med intressanta artiklar, bl.a. ”Sagan om Småland och sagan om det mörkaste 
Småland” av Nils Afzelius, ”Frithiof och Bernhardina” av Staffan Björck, ”Biskop Olof 
Wallquist på riksdagen i Gävle 1792” av Signe Carlsson, ”Småländska bilder i Uppsala uni-
versitetsbibliotek” av Åke Davidsson, ”Linné och antiken” av Erland Ehnmark, ”Två brev 
från Carl Råbergh till bröderna Linnerhielm” av Harald Elovsson, ”Biblioteksmannen 
Peter Wieselgren” av Krister Gierow, ”Une édition rarissime des poèmes historiques grecs 
de Stavrinos le Vestiar et de Matthieu de Myre” av Erik Gren, ”Kyrklig byggnadstradi-
tion i Kalmar stift under 1700- och 1800-tal” av Manne Hofrén, ”Platon – verkligheten 
och fiktionen” av Olle Holmberg, ”Peder Nilsson i Drageryd” av Erik Hård af Segerstad, 
”Biblar och andra böcker i kyrkor inom Växjö stift 1650-85” av Herbert Johansson, 
”Johan Spongbergs grekiska översättning av »Finska runan»” av Tönnes Kleberg, ”Kring 
ett daktyliotek” av Erik J. Knudtzon, ”Grekiskt och västerländskt i de medeltida grekiska 
versromanerna” av Börje Knös, ”Det nytestamentliga inslaget i Carl von Linnés skrifter 
och åskådning” av Elis Malmeström, ”Esaias Tegnérs prästbrev” av Hilding Pleijel, ”Jason 
och Medea i Kråksmåla” av Jan-Öjvind Swahn, ”Bönder och borgerlighet” av Sigfrid 
Svensson, ”Gerda, Singoalla och Dagny Slattedottern” av Algot Werin, ”Lagläsaren Nils 
Eskilsson och hans ättlingar” av Paul Wilstadius och ”Filosofen från Pjätteryd” av Elof 
Åkesson.

20. SCHÜCK, H. Bibliografiska och lit-
teraturhistoriska anteckningar. Uppsala, 
1896. (2),163,(1) s. Bra halvpergamentbd 
med guldornerad rygg och guldpräglad 
titel. Övre guldsnitt, de övriga oskurna. Lätt 
bågnade pärmar, pärmpappret med smärre 
skavanker. Med Per Hiertas namnteckning 
daterad 1896.  *2750



Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 33. Tryckt i 100 
exemplar på fint skrivpapper. Behandlar i ett antal separata kapi-
tel det svenska 1600-talets vittra storheter: Stiernhielm, Lucidor, 
Wivallius, Dahlstierna, Skogekär Bärgbo m.fl. Ett långt kapitel 
behandlar nordiska medeltidsförfattare och i en kortare notis 
meddelas utdrag ur Elias Brenners bibliotekskatalog. Boken har 
samma utformning som G. E. Klemmings ”Ur en antecknares 
samlingar” och ”Ur en samlares anteckningar”.

21. SILFVERSTOLPE, G. MASCOLL. Fritzes 1837-
1937. Minnesskrift på uppdrag av C. E. Fritzes kungl. 
hovbokhandel. Sthlm, 1938. 116 s. Hyperelegant brunt 
halvmarokängbd med upphöjda bind, guldornerad 
rygg inkluderande stämplar föreställande bokband i 
fälten och övre guldsnitt, övriga snitt endast putsade 
(Hedberg, 1939). Omslaget medbund et, liksom ett 
tryckt gåvokort. Helt obetydligt blekt rygg. Ett pärm-
hörn med mindre nötning. Med Gustaf Bernströms 
guldpressade pärmexlibris.  *2000

Illustrerad. Fint utformad historik över en klassisk bokhandel i Stockholm. I verket avbil-
das även ”ett urval av målningar sålda genom C. E. Fritzes kungl. hovbokhandel”. Hela 
personalen avbildas också.

22. SJÖGREN, A. Förteckning å svenska bokägaremärken (exlibris) 
utställda vid Föreningens för bokhantverk utställning i Nordiska museet jan-
uari-februari 1908. Sthlm, 1909. 192,(1) s. Lätt smutsat halvpergamentbd med 
röd titeletikett i skinn och rödstänkta snitt (C. J. Påhlmans bokbinderi, Sthlm, 
1948). Omslaget medbundet. Titeletiketten är lite nött, lätt bågnade pärmar. 
Med Erich Abers exlibris. Bra ex.  *750
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 5495. Tryckt på fint papper i 500 exemplar. 
Uppställd i tidsperioder och inom dem alfabetiskt efter ägare, vilka alla får en kort bio-
grafisk kommentar och i förekommande fall hänvisning till Carlander ”Svenska bibliotek 
och ex-libris” samt med många kompletteringar till detta verk. Fortfarande ett viktigt 
referensverk rörande de äldre bokägarmärkena i Sverige och 
därmed i svensk bokhistoria. Bokbinderi C. J. Påhlmans räkning 
från 1948 på denna och två andra böcker är löst bifogad. Erich 
Aber arbetade på Rönnells antikvariat.

23. STENBOCK, C. M. Strövtåg i Linköpings stifts-
bibliotek. Linköping, 1918. 84 s. Elegant lackat brunt 
hfrbd med upphöjda bind, guldornerad rygg och vin-
röd titeletikett samt övre guldsnitt, övriga snitt endast 
putsade (Hedberg). Omslaget medbundet. Helt obe-
tydlig fläck på försättsbladet. Med Gustaf Bernströms 
guldpressade pärmexlibris.  *1500
Innehåller uppsatserna: ”Domkyrkans librarium”, ”Äldsta bok-
förrådet”, ”Axel Banérs donation”, ”Erik Benzelius d.y.”, ”Konst- 
och kuriositetskabinettet”, ”Stegeborgsminnen”, ”Elsevierer”, 
”Visingsborgstryck”, ”Bure-minnen”, ”Guldsmedsboken” och 
”Andliga visor”. Flertalet hade tidigare publicerats i ”Östgöta 
correspondenten” under perioden 1917-18.

21.

23.



24. WOEL, C. M. Dansk forfatterleksikon. 338 biografier over nulev-
ende danske forfattere. U.o., 1945. VIII,360,(4) s. Lätt nött vinrött hfrbd med 
upphöjda bind och stänkta snitt. Mindre nötningar överst och nederst på 
ytterfalsarna samt liten reva överst på ryggen. Några enstaka blyertsnoteringar 
i marginalerna. Med Bengt Åhléns exlibris. Trevligt exemplar.  *400
Illustrerad med svartvita fotografier. Bengt Åhlén gav ut den svenska motsvarigheten 
”Svenskt författarlexikon” med början 1942.

25. [Österlund] Stockholms stads bokauktionskammare. Värdefulla sv enska 
böcker i skilda ämnen. Auktion onsdagen den 25, fredagen den 27och lörda-
gen den 28 oktober. [...]. 1922/23. N:r 12. [=omslagstitel]. Sthlm, 1922. 67,(1) 
s. + Antikvariat Eric Österlund. Värdefulla äldre och nyare böcker i 
skilda ämnen. Theologi, Swedenborg, naturvetenskap, Linné, svensk histo-
ria, topografi, witterhet, nautica, jakt och fiske, Goethe och Schiller, studen-
tica, prakt- och planschverk m.m. Katalog I. Sthlm, 1925. 86,(2 blanka) s. & 1 
liten rättelselapp + Antiqvariat Eric Österlund. Värdefulla äldre och nyare 
böcker i skilda ämnen. Katalog II. Sthlm, 1926. 86,(2 blanka) s. + Antiqvariat 
Eric Österlund. Värdefulla äldre och nyare böcker i skilda ämnen. Jakt 
och fiske, historia, geografi och resor, vitterhet m.m. Katalog III. Sthlm, 1927. 
81 s. + Antiqvariat Eric Österlund. Värdefulla äldre och nyare böcker i 
skilda ämnen. Svensk topografi, vitterhet, frimureri, nautica, praktverk, lyx-
tryck m.m. Katalog n:o IV. Sthlm, 1927. 101,(1,2 blanka) s. + Antiqvariat Eric 
Österlund. Värdefulla äldre och nyare böcker i skilda ämnen. Theologi, 
personhistoria, bibliografi, vitterhet m.m. Katalog n:o V. Sthlm,1928. 112,(1) s. 
Mörkbrunt halvmarokängbd med fem upphöjda bind och guldornerad rygg 
samt övre guldsnitt, övriga snitt i katalog I, III-V endast putsade (Östermalms 
bokbinderi, Sthlm). Alla omslag medbundna. En beklaglig 10 cm lång spricka 
överst i främre ytterfalsen och ngt nötta pärmkanter. Svag i främre innerfalsen. 
Med Eric Österlunds eget exlibris.  *2500
Katalogen från Stockholms stads bokauktionskammare innehöll uppenbarligen böcker ur 
Österlunds eget lager, vilket är anledningen till att den bundits med. Österlunds kataloger 
I-V med numreringen 1 stämplat på titelbladens baksidor och tryckta på bättre papper.
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