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öppet torsdagar 15.00–18.30
etta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade böcker och småskrifter
från antikvariatets avdelning moderniteter. Denna gång är temat konst och
etta
nyhetsbrev innehåller
25 nykatalogiserade
böcker
antikvariatetsutställkonsthantverk
från perioden
1885–1965 med
start från
i opponenternas
avdelning
för litteraturoch lärdomshistoria.
Här samsas
teaterhistoria
med
ningskatalog
Vid Seinens
strand. Yngst
är ett vernissagekort
från Moderna
museet.
litteraturdokumenterar
om svenskar i utlandet,
med
dagboksutgåvor.
Flera kataloger
konst ochkonstkataloger
konsthantverk
som
visades på olikaHär
stora
finns bland annat Hedvig Elisabeth Charlottas Dagbok i nio volymer, vilka tillhört
svenska och internationella utställningar, som Stockholm, 1909, Malmö 1914, GöteHenning Mankell.
borg 1923, Paris 1925, Chicago 1933 och Paris igen 1937.
Ett antal små utställningskataloger rörande Göteborgskoloristerna finns också
Nu är det klart att Antikvariatsmässan i Konstakademien, Stockholm, är den 2-3 mars
i2019.
urvalet.
Välkomna!

Med vänliga hälsningar!
Med vänliga hälsningar!

mats rehnström
m at s r e h n s t r ö m

1. Arvet från Newton och Linné.Vetenskapliga förbindelser mellan Sverige
och England i gångna tider. Uppsala, 1962. 116 s. & plr. Mönstrat pappbd
med titeletikett i skinn och stänkta snitt. Omslaget medbundet. Med Åke
Anderssons exlibris. 
*450
Utställningskatalog från Historiska museet sammanställd av W. Odelberg, C.-O. von
Sydow och A. Andersson. Intressant vetenskapshistorisk utställning med omfattande kommentarer. Illustrerad med planscher där de avslutande utgörs av annonser.

2. DAHLGREN, F. A. Förteckning öfver svenska skådespel uppförda
på Stockholms theatrar 1737-1863 och Kongl. theatrarnes personal 17731863 med flera anteckningar. Sthlm, 1866. XV,(1),687,(1) s. Ngt nött mörkbrunt hfrbd med blindpressad rygg och stänkta snitt. Ren och fin inlaga. Ur
Henning Mankells bibliotek. 
*500
Fortfarande ett mycket användbart teater- och personhistoriskt uppslagsverk.

3. EHNMARK, E Studier i svensk realism. 1700-talstraditionen och Fredrik
Cederborgh. A.a. Uppsala, 1930.VIII,400 s. Bra hklbd med titeletikett i skinn
och putsade snitt (C. J. Påhlmans bokbinderi). Främre omslaget medbundet.
Dedikation till J.Viktor Johansson ”med tack för bytesförslaget”. 
*600
Fredrik Cederborgh brukar anses vara en god representant för det tidiga 1800-talets svenska realism. Avhandlingen behandlar bland annat 1700-talets uppfattning om det komiska
och de realistiska strömningarna i Europa före och under Cederborghs tid. Ett omfattande
kapitel berör ”Stockholmspostens satir och novellistik”.

4.

4. (EICHHORN, C.) Förteckning
öfver en stor och dyrbar samling
porträtt af namnkunniga personer, taflor, antika möbler och andra
konstföremål, som komma att
genom auktion försäljas å Salsta
slott i Upland den 14 maj 1875.
Sthlm, 1875. (4),31,(1) s. Häftad med
smånagg i omslagsryggen. Omslaget
lite gulnat och med en obetydlig
fuktfläck. Små fuktränder i övre
marginalen. Med inskrivna slutpriser i blyerts. 
*1000
Bud ombesörjdes av Henrik Bukowski och
Christoffer Eichhorn. En enastående samling härstammande från familjerna Bielke
och Brahe. De fina porträtten föreställde
svenska och utländska kungar och furstar
samt familjeporträtt från släkterna Bielke,
Horn och Banér samt därmed befryndade.
Det dyrbaraste porträttet såldes för 422
kr. Konsthantverket var av mycket hög
kvalité, en ljuskrona såldes för 550 kr och
en gobeläng för 510 kr.

6.

5. [Eichhorn] (LOOSTRÖM, L.) Förteckning öfver framlidne konstvännen amanuensen i Kongl. biblioteket Christofer Eichhorns efterlemnade
dyrbara och valda samlingar. Första afdelningen, innehållande porträttsamling, oljemålningar, pasteller, aqvareller och miniatyrer af äldre svenska mästare,
dessutom skulpturarbeten och konstslöjdsföremål, kommer att genom auktion försäljas i Stockholm, torsdagen den 8 och fredagen den 9 maj 1890 [...].
Auktionen eger rum i Ebba Brahes gamla palats, Götgatan n:r 16, inpå gården
2 tr. upp. [...]. Sthlm, 1890. (10),88 s. Häftad. Omslaget aningen nött. Med
inskrivna priser och köpare i blyerts. 
*600
Bukowskikatalog nr 61. Förtecknar 551 poster. Inte minst porträttsamlingen var av mycket
hög klass. Christoffer Eichhorns (1837-89) samlingar är en av de stora samlarprestationerna
i Sverige. Sammanlagt sex auktionskataloger utkom 1890-91. De andra delarna förtecknade Eichhorns handteckningar, arkitekturritningar, gravyrer, autografer och böcker, bland
annat sådana med intressanta provenienser och i fina band.

6. FLODMARK, J. Stenborgska skådebanorna. Bidrag till Stockholms
teaterhistoria. Sthlm, 1893. Porträtt,XVI,554,1-13 s. Elegant lackat rött hfrbd
med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg, marmorerade pärmpapper och
marmorerade snitt (Hedberg). Omslaget medbundet. Ryggen ngt blekt. Med
Erik L:son Brembergs exlibris. 
*1650
Tryckt i 350 exemplar. De tretton sista sidorna består av musiknoter. Både Petter Stenborg
(1719-81) och hans son Carl (1752-1813) var skådespelare och teaterledare i Stockholm.

7. FORSSKÅL, P. Resa till lycklige Arabien. Petrus Forsskåls dagbok 17611763. Med anmärkningar utgiven av Svenska Linné-sällskapet. Uppsala, 1950.
Porträtt,209,(3) s. & plr. Häftad och i huvudsak ouppskuren. Liten fläck i övre
ytterhörnet på främre omslag. Bra ex. ur Henning Mankells bibliotek. *1400
Den första kompletta editionen av Forsskåls dagbok med en inledning av utgivaren Arvid
Hj. Uggla. Boken är svårfunnen!

10.

8. [Geijer] HESSLER, C. A. Geijer som politiker. Hans utveckling fram
till 1830. Uppsala, 1937. Porträtt,VIII,355 s. Ljusbrunt halvmarokängbd med
upphöjda bind och rikt blindpressad ryggdekor samt titeletikett (Hedberg,
1938). Övre guldsnitt, övriga snitt endast putsade. Omslaget medbundet.
Ryggen ngt gulnad. Med Gustaf Bernströms guldpressade pärmexlibris och
liten bokhandelsetikett från Thulin & Ohlsons antikvariat. 
*650
Boken behandlar Geijers utveckling från liberal till konservativ. En andra fristående del
utkom 1947.

9. GYLLENIUS, P. M. Diarium gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii
dagbok 1622-1667. Med understöd af statsmedel i tryck utgifven af fin
ska statsarkivet genom Reinh. Hausen. I-II. Helsingfors, 1880-82. (2),III,(1
blank),376,(1) s. Elegant hfrbd med ngt blekt rikt guldornerad rygg, upphöjda
bind och lila titeletiketter (Hedberg). Marmorerade snitt. Bandet med några
småfläckar och ett smärre nötmärke vid främre ytterfals. Delvis med svag fukt
rand i yttersta marginalen. Smärre understrykningar och enstaka notering
ar i blyerts. Med det gemensamma exlibriset för Hans Hildebrand och Axel
Carlander. 
*1350
Gyllenius föddes 1622 i Tofta, Värmland. Han blev student vid Åbo akademi 1648 och
fil. mag. där 1656. 1657 fick han tjänsten som lärare i Mariestad och 1660 i Karlstad, där
han senare också erhöll lektoratet i matematik. Han utnämndes till kyrkoherde i Bolstad,
Dalsland 1667 och avled där 1675. Gyllenius dagböcker ger en inblick i skolförhållandena
och de ofrälses liv under 1600-talet.

10. GÖTHE, G. Historisk öfversigt af de vittra samfunden i Sverige före
Svenska akademiens stiftelse. A.a. Sthlm, 1875. (2),172,(4) s. Fint ljusbrunt
hfrbd med guldornerad rygg och röd titeletikett samt marmorerade snitt.
Ryggen med några minimala fläckar. De två sista bladen med småfläckar. Bra
ex. 
*750
Författaren börjar med en historisk översikt av olika utländska vittra samfund i bland annat
Italien, Frankrike och England. Resten av boken är en genomgång av ett flertal tidiga
svenska vittra samfund, till exempel Tankebyggarorden, Utile dulci, Aurora och Par Bricole.

11. (GÖTHE, G.) Tafvelsamlingen på
Finspong. Sthlm, 1894. (6),42 s. & plr.
Klistermarmorerat pappbd med titel
etikett i skinn. Stänkta snitt.Titeletiketten
med litet nagg. Med Adam Lewenhaupts
exlibris. Från Sjöholm. 
*1350
Finspongs bruk förvärvades av Louis De Geer
1641 och denne lade grunden till konstsamling
en. Vid tidpunkten för katalogens utgivande
ägdes bruket av Carl Edvard Ekman, som aktivt
utökade och ordnade galleriet.

12.

12. HAHR, A. Uppsala universitets
porträtt- och tavelsamling. Beskrivande
katalog jämte kort förteckning över
konstsamlingens skulpturer. [I]-IV.
Uppsala, 1934-44. 190,(10) + 79,(2) +
101,(2) + 104,(9) s. & plr. Stiligt ljusbrunt
halvmarokängbd med upphöjda bind,
rikt blindpressad ryggdekor och guldpräglat titelfält samt övre guldsnitt (Levins
bokbinderi, Uppsala). Ryggen lätt blekt.
Främre omslagen medbundna, även det
bakre tillhörande del IV. Praktexemplar
med Nils Fries exlibris. 
*2000
Skrifter utgivna av k. Humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala. 29:1, 34:4, 36:2 och 36:4.
Förteckning över en av de största konstsamling
arna i Sverige. Dessutom förtecknas de olika
nationernas konstsamlingar.

13. HEDVIG ELISABETH CHARLOTTA. Dagbok. Öfversatt och utgifven
af Carl Carlson Bonde [respektive] Cecilia af Klercker. I-IX. Sthlm, 1902-42.
Porträtt,XXIV,475 s. & brevfaksimilplr + porträtt,XVIII,501 s. + porträtt,XVI,586
s. + porträtt,VIII,322 s. + porträtt,IX,(1),360 s. + porträtt,VIII,353 s. & 1 plansch
+ porträtt,XVIII,642 s. & plr + porträtt,XVIII,905 s. & plr + porträtt,XX,711 s.
Nio obetydligt nötta ljusröda halvmarokängbd med upphöjda bind och övre
guldsnitt (Beck & son). Ryggarna ngt blekta. Bra uniform svit ur Henning
Mankells bibliotek. 
*15000
Komplett svit av denna viktiga källpublikation rörande den gustavianska tidens historia.
Dagboken spänner över åren 1775-1817. Manuskriptet anförtroddes av drottningen till de
förtrogna vännerna Eric Ruuth och Carl Göran Bonde och kom genom den senare till
Ericsbergsarkivet och tillhör numera Riksarkivet. ”Svenskt biografiskt lexikon” skriver:
”C. är i sina anteckningar alltid samvetsgrann, för det mesta välunderrättad, som regel
omdömesgill, därför har hennes samtidskrönika fått ett värde långt över det nöjsamma,
vartill hon från början uppger sig ha siktat”.

13.

14.

14. KARLSON, W. Ståt och vardag i stormaktstidens herremanshem.
Lund, 1945. 751 s. Ståtligt nougatbrunt halvmarokängbd med upphöjda
bind, guldornerad rygg och dubbla svarta titeletiketter samt övre guldsnitt
(Nordiska bokhandels bokbinderi). Främre omslag och främre skyddsomslag
medbundna. Bandet med smärre nötningar och ryggen obetydligt blekt. Fint
ex. 
*2250
I arbetet presenteras alla typer av föremål i stormaktstidens högadliga hem från vägg
beklädnad och textilier, möbler, musikinstrument, fågelburar, belysning, tavlor och tavelramar, prydnadssaker till serviskärl och köksredskap. Vidare presenteras inventarier i olika
biutrymmen såväl som ”konstnärer, yrkesmän och hantverkare i herremännens tjänst”.
Boken avslutas med ett omfattande personregister över konstnärer, hantverkare och
handelsmän. Materialet är sammanställt ur en mängd högadliga inventarier och boupp
teckningar samt räkenskaper, inte minst från familjerna Brahe, De la Gardie, Königsmarck,
Lillie, Mörner, Oxenstierna, Stenbock och Wrangel.

15. [Kolmodin] RUDIN,W. Minnesteckning öfver Olof Kolmodin. Aftryck
ur Svenska akademiens handlingar ifrån år 1886, d. 15. Sthlm, 1901. [=omslags
titel]. Litograferat titelblad,3-281 s. Blått mönsterpressat klbd med stänkta
snitt. Främre omslag medbundet. Dedikation till Johan Erik Berggren. Med
anteckning att boken ropats in på auktion i Uppsala i oktober 1919 av Eugène
Lewenhaupt. Från Säbylund. 
*1000
Olof Kolmodin (1690-1753), som var brorson till Israel Kolmodin, räknas som ”en af våra
utmärktaste andeliga skalder” enligt ”Skara stifts herdaminne” och gav bland annat ut
”Andelig dufwo-röst” och ”Biblisk qwinno-spegel”. Både Rudin och Berggren var professorer i teologi vid Uppsala universitet, den senare dessutom domprost i Uppsala.

16. (LOOSTRÖM, L.) J. A. Bergs tafvelsamling på Heleneborg i
Stockholm 1880. Sthlm, 1880. (4),59 s. & plr. Enkelt gulddekorerat brunt
oklbd med övre guldsnitt. Ngt nött på ryggen och snedläst. Enstaka smärre
lagerfläckar. Med tillägnan till Ludvig Looström från J. A. Berg! Med en liten
blyertskomplettering och en mindre lapp med kompletterande anteckningar
av författaren. 
*2500

Tryckt i 75 exemplar, varav detta är nr 12. Planschillustrationerna efter fotografier av J.
Jaeger. Johan August Berg (1827-84) hade sin konstsamling på malmgården Heleneborg
på Södermalm. Samlingen skänktes till Stockholms universitet och återfinns idag på
Spökslottet, längst upp på Drottningatan i Stockholm.

17. LÖWEGREN,Y. Naturaliesamlingar och naturhistorisk undervisning
vid läroverken. Malmö, 1974. 320 s. Häftad. Obetydlig liten fläck på främre
omslaget och de följande bladen. 
*800
Årsböcker i svensk undervisningshistoria 132. De viktigaste naturaliesamlingarna i de svenska skolorna presenteras med historisk bakgrund och uppgift om den aktuella situationen,
som tyvärr ofta var alarmerande dålig.

18. OXENSTIERNA, J. G. Caractèrer, portraiter och epigrammer. Samlade
utan ordning af tiden, och som jag igenfunnit dem på lappar. Sthlm, 1956.
96,(3) s. Bra mönstrat klotskott pappbd med dubbla olikfärgade titeletiketter i
marokäng (Bonniers). Omslaget medbundet. Ryggen obetydligt gulnad. Med
Per A. Sjögrens exlibris. 
*750
Utgiven med anmärkningar och kommentarer av Holger
Frykenstedt. De ofta kvickt elaka verserna är skrivna från
1760-talet och till en bit in på 1800-talet. Behandlar ett brett
urval personer i Oxenstiernas omgivning från aktrisen Beata
Charlotta Ekerman över Ulric Scheffer och Axel von Fersen
till Gustav III.

19. [Runius] PLATEN, M. von. Johan Runius. En
biografi. A.a. Uddevalla, 1954. XI,(1),396 s. & plr.
Häftad. Omslaget ngt blekt och med minimal reva
på framsidan. Dedikation till J. Viktor Johansson och
”vidare till Åke Andersson den ädle inroparen av
detta verk från vännen förf. Bokauktionskammaren
21.XI.68”. 
*400
Runius (1679-1713) var född i Larf i Västergötland och studerade i Uppsala där han fick goda insikter i den klassiska, framförallt grekiska litteraturen, ”hvilken dock röjde föga eller intet
inflytande på hans smak och uppodlingen av hans skaldegåfva”,
enligt Hammarsköld. Sedan han lämnat universitetet arbetade
han som informator och blev senare sekreterare hos riksrådet
Stromberg i Baltikum och på Claëstorp i Södermanland. Hans
efterlämnade dikter samlades i ”Dudaim eller andelige blommor” utgiven först 1714-15 och sedan i en utökad upplaga
1733. Åke Andersson drev Libris antikvariatet i Stockholm och
köpte in denna volym på en av bokauktionerna efter J. Viktor
Johansson. Där mötte Andersson uppenbarligen Magnus von
Platen bland de andra budgivarna.

18.

20. [Röhl] Ur Maria Röhls portfölj. Sextiofem porträtt efter teckningar af Maria Röhl samt förteckning
öfver kända Röhl-porträtt och deras ägare. Utgifna af
Albin Roosval. Med en biografisk inledning af Carl
Forsstrand. Omslag och vignetter af Einar Nerman.
(I). Sthlm, 1916. (8),11-21,(7),29-54,(1) s. & 65 plr. +
Ur Maria Röhls portfölj. Sextiofem porträtt efter
teckningar af Maria Röhl i Kungl. biblioteket. Utgifna
af Albin Roosval. Med personhistoriska anteckning
ar af Carl Forsstrand. Omslag och vignetter af Einar
Nerman. II. Sthlm, 1919. (10),13-46,(1) s. & 65 plr.
Stiligt om än obetydligt nött mörkblått lackat hfrbd
med upphöjda bind och guldornerad rygg samt övre
guldsnitt, övriga snitt endast putsade (Norstedt &
söner). Omslagen medbundna. Pärmarna med några
små repor. Med Thorsten Laurins guldpressade pärm
exlibris. 
*2800
Tryckt hos Palmquists AB i en upplaga om 200 numrerade
exemplar, varav detta är nr 198. Maria Christina Röhl (180175) var porträttkonstnär och avbildade ett flertal samtida
svenska kända personer. Hennes verk finns bland annat på
Nationalmuseum i Stockholm och en samling av 1800 porträtt tillhör Kungliga biblioteket. Första delen avslutas med ett
personregister över 1900 olika porträtt av Röhl med uppgift
om när de gjordes och vilka de tillhörde vid verkets utgivning.

21. [Sergel] GÖTHE, G. Johan Tobias Sergels skulpturverk. Sthlm, 1921. VII,(1 blank),205,(1) s. & plr. Fint,
men aningen nött, mörkgrönt halvmarokängbd med
upphöjda bind och rikt guldornerad rygg samt övre
guldsnitt (Norstedt & söner). Omslaget medbundet.
Ryggen mörknad, ojämnt blekt frampärm och pärmhörnen med skinnrevor och stötskador. Med Thorsten
Laurins guldpressade pärmexlibris. 
*2250
Tryckt i en numrerad upplaga om 500 ex., varav detta är
nummer 2. Den grundläggande beskrivande förteckningen
över Sergels produktion som skulptör inkluderande de många
porträttmedaljongerna.

22. SILFVERSTOLPE, C. Svenska teaterns äldsta öden. Sthlm, 1882. (2),85,(2) s. Lätt nött ljusbrunt
hfrbd med upphöjda bind, sparsamt guldornerad
rygg, röd titeletikett och rödstänkta snitt. Ryggen
lätt blekt. Med Elof Förbergs exlibris. Ur Henning
Mankells bibliotek. 
*900
Tryckt i 100 exemplar. Med tryckt dedikation till G. E. Klemming.

20-21.

23. STRÅLE, G. H. Alingsås
manufakturverk. Ett bidrag till
den svenska industriens historia under frihetstiden. Sthlm,
1884. (2),CX,(2),340 s. & 2 porträtt. Ganska nött hfrbd med
upphöjda bind och guldornerad
rygg. Främre omslaget medbundet. Dedikation till Herman
Schelin. 
*5000
22.

Sandqvist Litteratur om svenska industriföretag 42. Henriksson
Litteratur om Alingsåsbygden Q 185.
Enligt uppgift tryckt i 150 exemplar.

24. The instruction for Johan
Pr intz, gover nor of New
Sweden. ”The first constitution or supreme law of the
states of Pennsylvania and
Delaware”. Translated from the
Swedish with introduction,
notes and appendices, including letters from governor John
Winthrop, of Massachusetts,
and minutes of courts, sitting in New Sweden by Amandus Johnson. With a
special introduction by Frederick Lewis, president of the Historical society
of Pennsylvania. Philadelphia, 1930. XVI,287,(1 blank,1) s. & plr & 1 utvikbar
karta. Snyggt och välbevarat blått dekorerat oklbd. Oskurna snitt. Ur Henning
Mankells bibliotek. 
*1250
Utgiven av the Swedish colonial society. Själva instruktionen är utgiven med svensk och
engelsk parallelltext. Innehåller även en biografi om Johan Printz och i appendixet olika
rapporter av honom, liksom brev från Printz, Papegoja, Oxenstierna och Brahe.

25. ÖDMANN, S. Skrifter och brev. Med levnadsteckning och kommentar [av] Henning Wijkmark. I-II. Uppsala, 1925. XL,257,(1) + 498,(2) s. Med
ett inklistrat porträtt. + WIJKMARK, HENNING. Samuel Ödmann. A.a.
Uppsala, 1923. Porträtt,XXXVII,(1),367,(2) s. & plr. Tre uniforma svarta hfrbd
med upphöjda bind och svarta glättade titeletiketter. Främre omslagen medbundna. I den sista volymen är ett kuvert prydligt infäst på bakre pärmens
insida med ett fotografi av Samuel Ödmanns stuga i Pilhamn. Med Oscar
Östergrens stpl och tillskrift till densamme från Gunnar Wijkmark.  *1250

25.

”Skrifter och brev” innehåller bland annat Ödmanns klassiska självbiografi
”Hågkomster från hembygden och skolan” och ”Prosten Lenæus i Delsbo
och hans församling, på 1760-talet”. Dessutom återfinns uppsatser och tal
som till exempel ”Om skäl-djuret, samt dess fångst och nytta”, ”Väderleks
anmärkningar i Wermdö skärgård för 7 år” och ”Försök, at utur naturens historia förklara de nordiska gamla kämparnas berserka-gång”. Bland brevadressaterna återfinns Hedvig Myrin, B. Bergius, P. Wargentin, J. C. Wilcke, C. P.
Thunberg, C. C. Gjörwell, A. Afzelius, O. Swartz, J. Björnstierna, J. Hallenberg,
J. H. Lidén, N. von Rosenstein, A. Knös, O. G. Tychsen, J. Tengström, C. F.
Fallén, J. L. Odhelius, I. Geringius, J. A. Lindblom, E. Drake, E. M. Fant, O.
Bjurbäck, C. M. Blom, P. A. Wallmark, Gustafva Ingelman, C. von Rosenstein,
C. B. Rutström, P. Wieselgren och A. af Kullberg.

