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etta nyhetsbrev innehåller ett fint urval bokväsen där de flesta av de 25 post
erna har intressanta provenienser av framstående svenska boksamlare. Bland
Hej!
ägarnamnen kan nämnas Gustaf Bernström, Arvid Hernmarck, Per Hier
ta, Johannes Rudbeck, Per A. Sjögren, Otto Smith och Thore Virgin. Flertalet är
dessutom etta
fint omhändertagna
den insats
boksamlare kan
göra för
förädla
nyhetsbrevoch
innehåller
25som
nykatalogiserade
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ochattsmåskrifter
sin samlingfrån
i samarbete
med duktiga
bokbindare
finns detDenna
mångagång
goda är
exempel
här.och
antikvariatets
avdelning
moderniteter.
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Seinens över
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Bowallius,
Gyldenstolpe,
Ossbahr,
Sederholm
och
Silfverstolpe.
Här
återfinns
Flera kataloger dokumenterar konst och konsthantverk som visades på olika stora
även Linnströms Svenskt boklexikon med fortsättningar i form av Svensk bok-katalog,
svenska och internationella utställningar, som Stockholm, 1909, Malmö 1914, Götevilka tillsammans förtecknar den svenska bokutgivningen 1830-95.
borg 1923, Paris 1925, Chicago 1933 och Paris igen 1937.
Ett antal små utställningskataloger rörande Göteborgskoloristerna finns också
Ett intressant kluster är ett antal böcker rörande den äldsta boktryckerihistorien som
itillhört
urvalet.
Per Hierta och sedan Otto Smith.
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1. Bibliog raphica. I-III.
Edinburgh, 1895-97. VIII,511
+ VIII,502,(1,1 blank) +
VIII,511 s. & 66 färgplr med
skyddspapper i pergamyn
& 2 tryckta rättelselappar.
Med svartvita illustrationer i
texten. Tre något nötta ståt
liga röda halvmarokängbd
1.
med upphöjda bind och
titeltryck i guld (Hedberg).
Med övre guldsnitt, de övri
ga endast putsade. Samtliga
tr yckta häftesomslag är
medbundna. Med en del
skav och nötningar på bin
den och den andra volymen
har en repa mitt på ryggen.
De nedre pärmhörnen och
pärmkanterna något nötta.
Ett bakre häftesomslag med ett lagat hörn och ett med en reva.Texten med två
små kommentarer och understrykningar i blyerts och rött bläck. Med Thore
Virgins förgyllda exlibris både på de ytterpärmarna och nedtill på ryggarna
samt hans exlibris och biblioteksstämpel. 
*9000
Allt som utkom av verket som publicerades häftesvis i åtta häften och trycktes på tjockt
papper. Det fint utformade och påkostade arbetet innehåller ett sjuttiotal uppsatser skrivna
av tidens då ledande auktoriteter. Texterna behandlar bokband, bokhandel, boktryckare,
bokillustration, bibliografi med mera och innehåller bland annat: ”A copy of Celsus from
the library of Grolier” av W.Y. Fletcher, ”Christina of Sweden and her books” av Charles
I. Elton, ”Names and notes in books” av Andrew Lang, ”The Accipies woodcut” av R.
Proctor, ”The books of hours of Geoffroy Tory” av Alfred W. Pollard, ”English illuminated
manuscripts” av E. Maunde Thompson, ”La bibliophilie moderne” av Octave Uzanne,
”The chronology of the early Aldines” av R. C. Christie, ”Early representations of the
printing-press” av Falconer Madan, ”Woodcuts as bindings” av Paul Kristeller, ”Florimond
Badier” av W. Y. Fletcher, ”The Mainz psalter of 1457” av R. Martineau, ”Books with
woodcuts printed at Pavia” av Paul Kristeller, ”English book-sales 1676-1680” av Alfred
W. Pollard, ”On the artistic qualities of the woodcut books of Ulm and Augsburg in the
fifteenth century” av William Morris, ”English provincial presses” av W. H. Allnutt, ”The
illustrated books of Sebastian Brandt” av Gilbert R. Redgrave, ”Little Giddings bindings”
av Cyril Davenport, ”Robinson Crusoe and its illustrators” av George Somes Layard,
”Venetian ducali” av John W. Bradley, ”The decoration of book-edges” av Cyril Davenport,
”Chinese illustrated books” av Robert K. Douglas, ”The Strawberry Hill press” av H. B.
Wheatley, ”Notes on early music printing” av W. B. Squire, ”Woodcut designs for illumi
nation in Venetian books, 1469-73” av A. W. Pollard, ”The bindings of Samuel Mearne and
his school” av Cyril Davenport, ”The early English writing-masters” av E. F. Strange, ”The
books of the Carthusians” av G. C. Williamson, ”Calligraphy in the middle ages” av E. M.
Thompson, ”och ”Roger Payne and his indebtedness to Mearne” av Cyril Davenport.

2. BOHATTA, H. Bibliographie der
Livres d’Heures (Horae B.M.V.),
Officia, Hortuli Animae, Coronae
B.M.V., Rosaria und Cursus B.M.V.
2.
des XV. und XVI. Jahrhunderts. Wien,
1909. VI,(1,1 blank),77 s. Elegant rött
halvmarokängbd med upphöjda bind,
marmorerade pärmpapper och övre
guldsnitt, övriga snitt endast putsade
(Hedberg). Ytterfalsarna med smärre
nötningar. Några diskreta blyertsmarkeringar. Per Hiertas namnteckning, dat
erad 1909 och Otto Smiths, daterad 1911, på försättsbladet. 
*1500
Tryckt i 300 numrerade exemplar, varav 1-150 med titel och förord på tyska, I-CL på fran
ska. Detta är nummer 89. En ny utvidgad upplaga utkom 1924. Otto Smith (1864-1935)
var en av arvingarna till brännvinskungen L. O. Smith och ägnade sig, sedan affärsverksam
heterna sålts 1907, mest åt sina samlarintressen. Han köpte bland annat vissa delar av Per
Hiertas bibliotek 1911 och skänkte större delen av dennes inkunabelsamling till Kungliga
biblioteket.

3. [Bowallius] (VICTORIN, A.) Robert Bowallii
boksamling. Sthlm, 1886. 172 s. + Rättelser
och nya uppgifter till katalogen öfver Robert
Bowallii boksamling. [=rubrik]. Sthlm, 1892. 4 s.
+ Försäljningslista för auktionerna den 10 och 13
november 1886. Sthlm, 1886. 4 s. Aningen nött brunt
hfrbd med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg
som har inlagda förgyllda skinnmosaikbitar i fälten
i samma färg som den mörkbruna titeletiketten,
marmorerade pärmpapper och övre guldsnitt, övri
ga snitt endast putsade (Hedberg). Falssprickor i
ytterfalsarna från kapitälet till översta bindet till
kapitälet. Anteckningar på försättsbladet. Med Jöran
Rosenlunds exlibris. 
*2500
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 4771-72. Ett av 25
exemplar på bättre papper med ägarens namn utsatt i titeln.
Vanligtvis är titeln: ”Förteckning på en rikhaltig samling svensk
litteratur, förnämligast bestående af dramatik, vittra småskrifter
och kalendrar samt tidningar”. Boksamlingen förvärvades i
sin helhet innan auktionen för 6300 kr till Koberg av Nils
Silfverschiöld, som lät sälja en del av böckerna, mest dubbletter, vid olika tillfällen. Robert
Bowallius (1850-1908) bibliotek bestod delvis av ärvda böcker efter C. H. Ekstrand (180366) och innehöll en av de största samlingarna av vittra småskrifter någonsin. Totalt förteck
nas 8600 poster i katalogen, ofta dock med många skrifter i varje post.Ytterligare två mindre
auktionskataloger med material ur Bowallius bibliotek utkom 1895 respektive 1909.

3.

4. CLAUDIN, A. The first Paris press. An account of the books printed for
G. Fichet and J. Heynlin in the Sorbonne 1470-1472. London, 1898. Front,(2
blanka),III-VI,100,(1) s. Titelsidan tryckt i rött och svart. Mörkbrunt halv
marokängbd med upphöjda bind, marmorerade pärmpapper och övre guld
snitt (Hedberg). Ryggen blekt och något nött. Med Per Hiertas namnteck
ning, daterad 1898, på försättsbladet. Ur Otto Smiths bibliotek. 
*1800
”Printed for the Bibliographical society at the Chiswick press”. Med en bibliografisk
förteckning över de då 22 kända arbeten som producerats av det första tryckeriet i Paris.
Boksamlaren Per Hierta (1864-1924) skrev ”Boktryckerikonstens uppfinning och guldålder.
Sammandrag efter senaste forskningar” i ”Boktryckerikalender” för åren 1902-06. Han
kunde vid den tiden ofta utgå från sin egen representativa samling av inkunabler. Otto
Smith (1864-1935) var en av arvingarna till brännvinskungen L. O. Smith och ägnade sig,
sedan affärsverksamheterna sålts 1907, mest åt sina samlarintressen. Han köpte bland annat
vissa delar av Per Hiertas bibliotek 1911 och skänkte större delen av dennes inkunabel
samling till Kungliga biblioteket.

5. [Gutenberg] SCHWENKE, P. Untersuchungen zur Geschichte des
ersten Buchdrucks. Festschrift zur Gutenbergfeier herausgegeben von der
Koeniglichen Bibliothek zu Berlin am 24. Juni 1900. (Berlin, 1900). X,90 s. &
1 typografisk plansch i helt uppslag. + DZIATZKO, K. Johann Gutenberg
und die Erfindung der Buchdruckerkunst. Zu Gutenbergs 500jähr
iger Geburtstagsfeier. Mit einer Titelbild, einer Kunstbeilage und sieben
Textillustrationen. [Särtryck ur Velhagen & Klasings Monatshefte. XIV. Jahrgang
1899/1900. Heft 10, Juni 1900]. (Leipzig, 1900). Porträtt,353-66 s. & 1 stor utvik
bar färgplansch. Brunt hfrbd med upphöjda bind, marmorerade pärmpapper
och röda snitt. Blekt rygg med några mindre nötningar. Enstaka anteckningar
med blyerts, lätt missfärgning i marginalen på s. 32 och 49. Det andra ver
kets blanka omslag medbundet, det främre med påskriften ”Ergebenst überr. v.
Verf.” och Per Hiertas initialer daterade 1900. Enstaka anteckningar med bläck.
Per Hiertas namnteckning daterad 1902 på försättsbladet, Erik Smiths på titel
bladet till första arbetet. Ur Otto Smiths bibliotek. 
*1250
Schwenke listar inledningsvis de då 46 kända exemplaren av Gutenbergs 42-radiga bibel
och går sedan noggrant igenom bokens tillkomst, typer, tryck, papper, rubricering, bok
band etc. På slutet behandlas även den 36-radiga bibeln. Boksamlaren Per Hierta (18641924) skrev ”Boktryckerikonstens uppfinning och guldålder. Sammandrag efter senaste
forskningar” i ”Boktryckerikalender” för åren 1902-06. Han kunde vid den tiden ofta utgå
från sin egen representativa samling av inkunabler. Otto Smith (1864-1935) var en av arv
ingarna till brännvinskungen L. O. Smith och ägnade sig, sedan affärsverksamheterna sålts
1907, mest åt sina samlarintressen. Han köpte bland annat vissa delar av Per Hiertas biblio
tek 1911 och skänkte större delen av dennes inkunabelsamling till Kungliga biblioteket.

6. [Gyldenstolpe] (LOOSTRÖM, L.) Nils Gyldenstolpes boksamling.
Sthlm, 1874. (4),162 s. Lätt nött brunt halvmarokängbd med upphöjda bind
och övre guldsnitt (Hedberg). Ryggen aningen blekt och med svaga mörk
are stänk på sidorna. Med några få blyertsanteckningar. Några blad i början
lite bruntonade och med fuktstänk. Med Thore Virgins guldpressade pärm
exlibris. 
*750

6.

Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 4673. Tryckt i 75
exemplar. Är i huvudsak ämnesordnad och avslutas med ett
register. Innehåller bland annat stora avdelningar med svensk
vitterhet och dramatik samt planschverk. Samlingen såldes
auktion hos Bukowski’s 1884-85. Boksamlingens grundsten
var ett ärvt bibliotek efter farfarsfar ledamoten av Svenska
akademien Nils Philip Gyldenstolpe (1734-1810). Nils
Gyldenstolpe (1839-84) var kammarherre och samlade såväl
sin samtids litteratur som utvalda rariteter, gärna kuriösa ting.
Han var till exempel mycket aktiv då Manderströms och
Stråles böcker såldes och står för några av rekordpriserna på
dessa bokauktioner.

7. Jämtlands biblioteks årsskr ift. 1932-48 /
Jämtlands läns biblioteks årsskrift 1949-54. Utgiven
av föreningen Jämtlands biblioteks vänner. Östersund,
1932-54. 52 + 40 + 56 + 39 + 46 + 44 + 40 + 32 +
32 + 39,(1) + 32 + 29,(1) + 40 + 40 + 36 + 27,(1)
+ 30 + 32 + 36 + 24 + 24 s. Två gröna klbd med
guldpräglade ryggtitlar (Linderholm & Johanssons
bokbinderi, Östersund). Samtliga häftesomslag med
bundna i slutet av volymerna. 
*1750
Utkom till och med 1956. Biblioteket grundades på en testamenterad boksamling från
Uppsalaprofessorn Carl Zetterström. Innehåller, utöver det rent biblioteksadministrativa
materialet och mindre notiser, bland annat uppsatserna ”Ur Jämtlands biblioteks hand
skriftssamling” I-VIII, ”Sven Johan Kardell” av B. A. Finell, ”Fredrik Bünsow” av Hans
Ericsson, ”Jämtländsk släktforskning. En granskning av den
genealogiska litteraturen rörande Jämtland och Härjedalen”
av Bertil Hasselberg, ”Den jämtländska Skunck-ätten” av
Bertil Hasselberg, ”Böcker och bokbestånd i de jämtländskhärjedalska kyrkoarkiven intill mitten av 1700-talet” av Nils
Beltzén, ”Hovdsjö-släkten” av Bertil Hasselberg, ”Professor
Carl Zetterströms släktingar” av Alex. Stafwerfeldt och ”De
Zetterströmska manuskripten i Jämtlands läns bibliotek” av G.
B. E. Hasselberg.

8. [Keyser] LAGERSTRÖM, H. Keyser. En svensk
boktryckarefamilj. Några korta anteckningar om
Sveriges förnämsta boktryckare, Henrik Keyser. Sthlm,
1916. 32,(1) s. & 1 utvikbar plansch. Brunt halv
marokängbd med upphöjda bind, marmorerade pärm
papper, övre guldsnitt och medbundet främre omslag
(Bernh. Andersson). Ryggen helt obetydligt blekt. Carl
Lagerströms guldpräglade pärmexlibris. 
*800
Omarbetat och fint utformat nytryck i 150 exemplar ur
”Nordisk boktryckarekonst” 1906.

8.

9.

9. KLEMMING, G. E. & SNOILSKY, C. Brefväxling.
Sthlm, 1919. 339,(1) s. Elegant mörkbrunt halv
marokängbd med upphöjda bind, rikt guldornerad
rygg, marmorerade pärmpapper med gulddekor
linjer, övre guldsnitt och medbundet främre omslag.
Ytterfalsarna med några minimala nötningar. Med Per
Wahlströms guldpräglade pärmexlibris och densam
mes respektive Erik Kempes exlibris. 
*1500
Tryckt i 1200 exemplar och utgiven av Föreningen för bokhant
verk. Med förklarande anmärkningar av Ruben G:son Berg och
bibliografiska upplysningar av H. E. Lagerqvist. Brevväxlingen
pågick 1871-93 och är en av den svenska bibliofillitteraturens
stora klassiker. Per Wahlström (1860-1932) var bokförläggare
och hans exlibris är utformat av Arthur Sjögren.

10. (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. Elegant rött hfrbd med blekt, mycket rikt
guldornerad rygg och grått titelfält (Hedberg). Några
helt obetydliga småfläckar på ryggen. Med Arvid och
Rosa Hernmarcks guldpressade pärmexlibris och Eric
Österlunds exlibris. 
*1250
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. I denna intressanta samling
av uppsatser och notiser rörande svensk bokhistoria och biblio
grafi behandlas bland mycket annat de äldre svenska grafiska
konstnärerna, Swedbergs psalmboksupplagor och en mängd säll
synta äldre svenska tryck. Boken är en klassisk vägvisare för sven
ska boksamlare.

11. Klemmings antikvariat. Katalog 206. Böcker i
oskurna och delvis nybundna exemplar. Sthlm, 1943. 37
s. Ngt nött marmorerat pappbd. Omslaget medbundet.
Arthur Sjögrens exlibris på främre pärmens insida.  *400
11.

Katalog omfattande 793 nummer. Främre omslagets fina illu
stration är utförd av Artur Sjögren, detta är hans eget exemplar.

12. LANGE, H. O. Analecta bibliog raphica.
Boghistor iske undersøgelser. Köpenhamn, 1906.
(4),III,(1),66,(3) s. & 10 utvikbara faksimilplr. Rött halv
marokängbd med upphöjda bind, marmorerade pärm
papper och dito snitt (Hedberg). Kapitälet och två av
binden med små nötningar. Med Per Hiertas namn
teckning, daterad 1906, på försättsbladet. Ur Otto Smiths bibliotek.  *1500
Tryckt på fint skrivpapper. Innehåller uppsatser om dansk boktryckerihistoria under 1400och början av 1500-talet, bland annat om Johan Snell, Gotfred af Ghemen, Stephan Arndes
och Matthæus Brandis.

10.

13. LINDBERG, S. G. Boktryckare och banbrytare.
Essayer. Uddevalla, 1994. 171 s. & medbunden 4-sidig
tackskrift av Sten G. Lindberg. Brunt halvmarokängbd
med upphöjda bind, guldornerad rygg, marmorerade
pärmpapper med gulddekorlinjer och medbundet
omslag (F. Beck & son). Liten fläck i marginalen på
sista blanka sidan. 
*1000
13.

Bokvännens bibliotek nr 107. Uppsatserna behandlar bland annat
Snell, Selow, Kirstenius, Fougt, Billow, Herbert Lindgren och KarlErik Forsberg. Den medbundna fotostatkopierade tackskriften
inledd ”Käre gratulant”, innehåller förutom tacket en 9-strofig
dikt, ”Minnesorgel. En ordförvandling av Karlfeldts Vinterorgel”,
som ursprungligen publicerades i ”Bokvännen” 1952.

14. LINDBERG, S. G. Mästarband. Bokbindarmästareföreningen i Stockholm 350 år. Sthlm, 1980.
269,(1 blank,1) s. Trevligt halvpergamentbd med titeln
tryckt i svart. Med övre guldsnitt, de övriga endast
putsade (Hässler, osignerat). Omslaget medbundet.
Titeltrycket något svagt på vissa bokstäver. Främre pärmens insida med några
pappers- och limrester efter borttagen gåvolapp eller liknande. 
*1250
Fint illustrerad utställningskatalog med värdefulla texter om bokband från fyra århun
dranden som ger en historisk överblick av det svenska bokbandets olika stilinfluenser
under rubrikerna: ”Fullhorn & pilaster 1620-1635”, ”Solfjäder & filigran 1636-1670”,
”Vaggmed & lambrequin 1672-1765”, ”Gyllenläderstilen 1655-1765”, Rocaille & a la
grecque 1750-1810”, ”Voluter, palmetter & blommor 1796-1860”, ”Pastischer & l’art
nouveau 1850-1920”, ”Fria kompositioner 1930-1980”, ”Överdragspapper från fyra sekel”
och ”Förlagsband 1832-1980”. Katalogen beskriver och avbildar bokband som utförts av
våra mest framstående bokbindare. Formgivningen är utförd av Herbert Lindgren som
även utfört kompositionerna till flera av de avbildade bokbanden. Åke Andersson på Libris
antikvariat lät Hässler binda ett antal exemplar av denna bok i band av detta slag.

15. LINNSTRÖM, H. Svenskt boklexikon. Åren 1830-1865. I-II. Sthlm,
1867-84. (4),995,(1) + (4),996 s. + Svensk bok-katalog för åren 1866–1895.
Sthlm, 1878-1900. (8),331 + (8),437,(2) s. & medbunden rättelselapp + (8),520
s. Fem mörkbruna hfrbd där Linnströms två tjocka volymer har upphöjda
bind, guldornerade ryggar, marmorerade pärmpapper, röda snitt och första
främre respektive sista bakre häftesomslagen medbundna (Hedberg) och
Svensk bok-katalog med guld- och blindornerade ryggar, marmorerade
pärmpapper och stänkta snitt. Omslagen till 1876-1885 respektivel 1886-1895
medbundna. Samtliga band med visst bruksslitage, ryggen till Svensk bokkatalog 1866-1875 lite mer nött och den sista volymen med en liten spricka
nedtill i bakre ytterfalsen. Några småfläckar. Markeringar och anteckningar
med blyerts, enstaka med bläck och s. 84-85 i Svensk bok-katalog 1876-85
missfärgade av bilagt tidningsurklipp. Med Johannes Rudbecks guldpräglade
vapenstämpel på ryggarna på de fem volymerna och dennes namnteckning
i de fyra första volymerna samt Bengt Åhléns exlibris i samtliga. Alla delarna
tillhör upplagorna tryckta på bättre papper. 
*9000

15.

Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 140 för Linnström och 143-45 för de tre
första volymerna av ”Svensk bok-katalog”. Bland redaktörerna för ”Svensk bokkatalog” märks Carl Broberg, Arvid Thelin och Alfred Victorin. Denna Sveriges
nationalbibliografi utkom i tryckt form för perioden 1830-1985.

16. Liste des ouvrages offerts a l’auguste protecteur du VIIIe congrès international des orientalistes à Stockholm. Sthlm, 1889. 126,(2
blanka) s. Klammerhäftad. 
*1250
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 191. Med två appendix på slutet som
förtecknar fotografisamlingar. Ytterligare en bilaga utkom, ”Liste des ouvrages
offerts [...] à Christiania”, liksom två mindre supplement. Förteckning över bok
gåvor från deltagare, institutioner och förlag överlämnade i samband med den stora
åttonde internationella orientalistkongressen i Stockholm och Oslo, september 1889.
Bokgåvorna uppgick till omkring 3500 titlar, av vilka merparten tillföll Uppsala
universitetsbibliotek. I denna katalog förtecknas 2372 verk och nära 400 fotografier.

17. MOLÉR, W. Bidrag till en gotländsk bibliografi. Omarbetad upp
laga.Västerås, 1914. (4),182 s. Lätt nött vackert blått halvmarokängbd med
upphöjda bind, rikt guldornerad rygg, marmorerade pärmpapper med
gulddekorlinjer, övre guldsnitt och medbundet omslag (Hedberg). Ryggen
lätt blekt och med några småfläckar. Oscar Arwesons exlibris. 
*1500
Bibliofilupplaga tryckt i 50 numrerade exemplar, varav detta är nummer 13. Första
upplagan utkom 1890. Denna andra upplaga är fortfarande standardverket rörande
äldre litteratur om Gotland. Oscar Arweson (1869-1953) kom från Gotland och var
en tid chef för Fritzes bokhandel i Stockholm.

17.

18. MOLÉR, W. Bidrag till en gotländsk bibliografi. Omarbetad upplaga.
Västerås, 1914. (4),182 s. Brunt halvmarokängbd med upphöjda bind, mar
morerade pärmpapper, dito snitt och medbundet omslag (Knut Hässler).
Ryggen aningen nött längs falsarna och ett bakre pärmhörn med liten skinn
reva. En mängd Lesseboblad daterade 1913 medbundna på slutet och tänkta
för kompletterande anteckningar. Lite tobaksdoft i inlagan. 
*1000
Bibliofilupplaga tryckt i 50 numrerade exemplar, varav detta är nummer 6. Första upplagan
utkom 1890. Denna andra upplaga är fortfarande standardverket rörande äldre litteratur
om Gotland.

19. MOON, G. WASHINGTON. The oldest type-printed book in existence: a disquisition on the relative antiquity of the Pfister and Mazarin bibles
and the ”65-Line A” Catholicon: prefaced by a brief history of the invention
of printing. London, 1901. (4),47 s. & 2 planschblad. Hårt nött brunt hfrbd
med upphöjda bind och marmorerade pärmpapper. Endast putsade snitt.
Talrika markeringar, understrykningar och anmärkningar med blyerts. Per
Hiertas namnteckning, daterad 1903, på försättsbladet, under anteckningen
”Detta är, utan något som helst undantag, det sanna recordet i ’det bleka van
vett’ angående boktryckarkonstens uppfinning”. Erik Smiths namnteckning
på bakre pärmens insida. Ur Otto Smiths bibliotek. 
*1500
Tryckt i 241 exemplar, varav detta är nummer 143, på Chiswick press. Moon är mer
känd som poet. Hierta har bidragit med många utropstecken i blyerts i marginalerna.
Boksamlaren Per Hierta (1864-1924) skrev ”Boktryckerikonstens uppfinning och guldålder.
Sammandrag efter senaste forskningar” i ”Boktryckerikalender” för åren 1902-06. Han
kunde vid den tiden ofta utgå från sin egen representativa samling av inkunabler. Otto
Smith (1864-1935) var en av arv
ingarna till brännvinskungen L. O.
Smith och ägnade sig, sedan affärs
verksamheterna sålts 1907, mest åt
sina samlarintressen. Han köpte
19.
bland annat vissa delar av Per
Hiertas bibliotek 1911 och skänkte
större delen av dennes inkunabel
samling till Kungliga biblioteket.

20. [Ossbahr] Förteckning öfver C. A. Ossbahrs boksamling i svensk topo
grafi, historia och biografi. Samlingen försäljes genom auktion å H. Bukowskis
lokal [...]. Sthlm, 1905. (4),175 s. Elegant lätt nött mörkrött halvmarokängbd
med upphöjda bind och övre guldsnitt (Hedberg). Genomgående med
inskrivna auktionspriser i blyerts. Med Gustaf Bernströms guldpressade pärm
exlibris. 
*2500

Almquist Sver iges bibliog rafiska litteratur 4798.
Bukowskikatalog nr 164. Carl Anton Ossbahr (1859-1925)
hade en utomordentligt fin samling svensk historia och
topografi. Den innehöll inte minst många utländska verk
rörande Sverige. Han hade varit chef för Livrustkammaren
men flyttade 1903 till Rom där han utnämndes till
kammarherre åt kronprinsessan Viktoria.

20.

21. [Sederholm] Framlidne vice häradshövding
Henrik Sederholms bok- och gravyrsamling.
Avd. I-V. Sthlm, 1943-44. 48 + 40 + 39,(1) + 32
+ 27,(1) s. Fint hklbd med grå rygg och tvådelad
titeletikett av svart respektive beige-brunt skinn
samt stänkdekorerade pärmpapper (Bonniers bok
binderi). Lätt solkig rygg. Med Per A. Sjögrens
exlibris. 
*1500
Stockholms stads bokauktionskammare nr 26, 27, 28 och 30
1943 samt nr 2 1944. Boksamlingen var i mycket fint skick
och det blev hård strid om de bästa sakerna på auktionerna.

22. [Silfverstolpe] Bokauktion den 20 okt. –
3 nov. 1942. Framlidne överintendenten vid
kungl. Husgerådskammaren Gunnar Mascoll Silfverstolpes bibliotek.
Sthlm, 1942. 83,(1) s. Fint hklbd med grå rygg och tvådelad titeletikett av svart
respektive beige-brunt skinn samt stänkdekorerade pärmpapper (Bonniers
bokbinderi). Obetydligt solkig rygg. Enstaka prisanteckningar med svart
bläck. Med Per A. Sjögrens exlibris. 
*900
Katalog från Stockholm stads bokauktionskammare. Med ett förord av Karl Asplund.
Konsthistoria, vitterhet och skönlitteratur var samlingens viktigaste avdelningar. Auktionen
väckte stor uppmärksamhet i sin samtid.

23. SJÖGREN, A. Förteckning å svenska bokägaremärken (exlibris)
utställda vid Föreningens för bokhantverk utställning i Nordiska museet janu
ari-februari 1908. Sthlm, 1909. 192,(1) s. + [Cirkulär från] Föreningen för
bokhandtverk. Sthlm, 1909. (2,1 blank,1) s. + SJÖGREN, A. Egenhändigt
skrivet brev till Johannes Rudbeck på Sjögrens brevpapper och daterat
Stockholm den 31 augusti 1909. (2) s. Brunt hklbd med guldlinjerad rygg,
lite nött titeletikett av brunt skinn och marmorerade pärmpapper, dito snitt
och medbundet omslag (Hedberg). Med Johannes Rudbecks guldpräglade
vapenexlibris nederst på ryggen, dennes namnteckning på främre pärmens
insida, jämte Erik Gjethwoldséns respektive Bengt Janssons exlibris.  *2000
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 Carlanders ”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.
Arthur Sjögrens medbundna följebrev innehåller bland annat en förfrågan om Rudbeck
ville recensera boken i ”Personhistorisk tidskrift”. I sådant fall kunde Sjögren tillhanda
hålla sina klichéer.

23.

24. [Stråle] (KLEMMING, G. E. & STRINDBERG, A.) Samling af utländ
ska och svenska böcker hvilka försäljas å Stockholms bok-auktionskam
mare onsdagen den 17 maj 1876 och följande auktionsdagar [...]. Sthlm, 1876.
(4),115 s. Elegant men lätt nött mörkrött halvmarokängbd med upphöjda
bind och marmorerade snitt (Hedberg). Några smärre skrapmärken på bin
den. Titelbladet obetydligt solkigt och inlagan med genomgående prydligt
inskrivna auktionspriser i blyerts. Med Gustaf Bernströms guldpressade pärm
exlibris. 
*2500
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 4705. Zetterlund Bibliografiska anteckningar om
August Strindberg s. 67. Gustaf Holdo Stråles imponerande första boksamling med många
stora rariteter.

25. WALDE, O. Storhetstidens litterära krigsbyten. En kulturhistoriskbibliog rafisk studie. A.a. I-II. Uppsala, 1916-20. (6),367,(2) + (6),510,(1) s. & plr.
Två bruna hklbd med guldlinjerade ryggar och titeletiketter av brunt skinn,
marmorerade pärmpapper och medbundna omslag (A. Nilsson). 
*5750
Bibliofilupplagan på bättre papper tryckt i 200 numrerade exemplar, varav dessa är num
mer 139. Den enklare avhandlingsupplagan saknar planscher. Ett bokhistoriskt standard
verk om det systematiska tagandet av böcker och bibliotek som krigsbyten i Sveriges krig
under stormaktstiden. Områden som drabbades var Baltikum, Böhmen, Danmark, Polen
och Tyskland.

