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Nyhetslista 27

BERGMAN, Carl Gustaf. Trafiken och
gatorna i Stockholm. Av C. G. Bergman.
Illustrerad. Stockholm, Aktiebolaget Affärstryck, 1929. 8:o. 123 s. Med 3 utvikbara
kartor i pagineringen. Reva s. 43-44. Häftad, med tryckt rött omslag.
500:Författaren var distriktsingenjör vid Stockholms gatukontor och reservkapten i i
Kungl. Väg- och Vattenbyggnadskåren.
Innehåller mycket rolig statistik från 1929
och bilder.

2

BERGSTEDT, Carl Fredrik. Sâvitrî, en episod ur den indiska epopéen Mahâbhârata. Från sanskrit-texten metriskt öfversatt jemte inledning och anmärkningar. Diss. 1-(5). Uppsala, Wahlström & Låstbom,
1844. 4:o. (2),+ X,+ 44 s. Liten fläck på sista sidan.
Samtida grönt marmorerat pappband. Namnteckning av J. L. S. Banér skrivet på notrad, daterad
Uppsala 1844.
900:Marklin 15. Utgiven i fem dissertationer här med
endast det första dissertationstitelbladet där Erik
Gustaf Lindberg var respondent. Övriga respondenter var Carl Magnus Enhörning, Jos. fred. Matsen,
Frans Albin Lundgren och C. Gust. Malmström.
Savitri är en liten del av Aranya parva, den tredje
delen (parvas) av Mahabarata

3

CLAUDIUS, Carl. Svenske bondespillemænd. Særtryk af Aarbog for musik 1922.
Illustrerad. (Köpenhamn, 1922.) 8:o. 100-109 s. Blyertsnoteringar. Häftad, med
tryckt omslag och med Carl Claudius stämpel på omslaget. Med dedikation till
Daniel Fryklund ”venskapeligst” från förf.

300:Fin proveniens. Både Carl Claudius (1855-1931)
och Daniel Fryklund (1876-1965) byggde upp
fina samlingar kring musikinstrument, Claudius i Danmark och Fryklund i Sverige. Carl
Claudius var medgrundare av Musikhistoriska
museet i Stockholm och skänkte instrument
även dit, fast hans stora samling skänktes efter
hans död till Musikmuseet i Köpenhamn.

4 (DARWIN, Erasmus.) The Botanic Garden. A poem, in two parts. Part I. containing the economy of vegetation. Part II. the loves of the plants. With philosophical
notes. 1-2. Dublin, J. Moore, 1793-96. 8vo. iii-xii,+ 162,+ 153; iii-xvi,+ 168 pp.+ 2 engr.
plates. First part with spotting on p. 4 and in the second
pag. p. 18. Near contemporary green half morooco bindings, gilt spines and marbled boards. Two volumes.
Front hinge to volume two with crack. From the library
of Nils Fries, with his bookplate.
2500:Later reprints of the Dublin edition. Part one is dated 1793
and does not state edition, part II is dated 1796 and states 4th edition, with the imprint mispelled ”Dudlin”. The
second pagination in part one contains the notes to part
one, while the notes to part two are integrated in the text.
First published in London in 1789 resp. 1791 ”The Botanic
Garden” ”... is one of the most extraordinary - some would
say bizarre - works in English literature. Arching between
two eras, it was a final exuberant flowering of Enlightenment experiment and optimism but also a glittering
treasure trove of images and ideas for the coming Romantic generation, plundered
by Shelley, Coleridge, Wordsworth. Four thousand lines of rhyming couplets humming above thickets of footnotes” (Jenny Uglow). Erasmus Darwin (1731-1802) was a
physician and a poet, and grandfather of Charles Darwin.
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DASJKOVA, Katarina Vorontsova. Furstinnan Dasjkovs memoarer. Efter originaltexten i Vorontskovska
arkivet. Översättning av Adolf Hillman. Stockholm,
Wahlström & Widstrand, 1916. Porträtt,+ 298 s. Ljusbrunt hfrbd, guldornerad rygg med beige och röd
titeletikett, marmorerade pärmpapper (Nanna Grönvall, Malmö). Trevligt exemplar, bandet en pastich på
1700-talsband.
300:Furstinnan Katarina Dasjkova, född Vorontsova (1743
eller 44-1810) var nära vän till Katarina den stora och
den första kvinnan i världen som ledde en vetenskapsakademi, då hon 1782-96 var president för den ryska
vetenskapsakademien. Hennes memoarer publicerades
1844.

6 DOWNAME, George. Commentarii in P. Rami regii professoris dialecticam,
quibus ex classicis quibusque auctoribus praeceptorum Rameorum perfectio demonstratur, sensus explicatur, usus exponitur; auctore Georgio Dounamo, logicae
quondam apud Cantabrigienses praelectore, & Collegii Christi socio. Frankfurt
a.M., Wolfgang Richter, 1605. 8vo. 794,+ (3),+ (3 blank) pp. Recurring dampstain.
Underlinings. Small hole in pp. 193-203, with loss of letter on pp. 193-96. Bound
together with:
BUSCHER, Heizo. Harmoniae logicae
Philipporameae libri duo. Integram
disserendi facultatem explicantes, appositione exemplorum Rameorum
nunc tertium aucti & emendati, opera
& studio M. Heizonis Buscheri Hannoverani P. S.rectoris ex P. Rami logica
deducta & explicata, & duobus libris
comprehensa. Frankfurt a.M., Officina
Paltheniana, 1501 [=1601]. 8:o. 7,+ (1),+
302,+ (2 blank) pp. Recurring dampstain. Some small stains. Contemporary owner’s notation on title page.
Bound together with:
BUSCHER, Heizo. De ratione solvendi
sophismata solide et perspicve ex P.
Rami logica deducta et explicata. Libri

duo. Frankfurt a. M., Officina Paltheniana, 1600[?]. 8:o. 15,+ (1 blank),+ 1-69,+ (3
blank),+ (5) pp. A few minor spots. Somewhat worn contemporary vellum. Boards
stained, spine cleaned. Owner’s signatures of three 17th-century owners and of
Jacob Öhrling on the first title page. From the library of bishop Eric Waller (17321811), with its bookplate. Title corrected with ink to either 1601 or 1610.
15000:VD17 1:064378S for the first title. VD17 1:064814Z for the second title. This edition of
the third title not in VD17. Den äldsta av ägarnoterinagrna lyder: ”Sebastian Meier
Lybeck 1608”, den följs av en svårläst, daterad 1645 och en överstruken, daterad 1659.
Den enligt Westén ”mångkunnoge theologiae lectoren och prosten magister Jacob
Öhrling” (1684-1727) var dessutom riksdagsman 1723 och 1726, samt gift med Eric
Wallers moster.

7

DUNBABIN, T. J. The Western Greeks. The
History of Sicily and South Italy from the
Foundation of the Greek Colonies to 480 B.C.
Oxford, Oxford University Press, 1968. 8vo.
xiv,+ 504 pp. Publ. cloth with dustwrapper.
Dustjacket insignificantly worn and lightly
soiled. From the library of Robin Hägg. 500:Facsimile reprint of the original from the Clarendon press, 1948.
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(EDGREN, J. A.) Minnen från hafvet och kriget af Alexis E. Härnösand, J. A.
Johanssons förlag, 1872. 8:o. (7),+ (blank),+ 103 s.+ 8 litogr. planscher. Lätta fläckar.
Modernt marmorerat pappband med svart
titeletikett och det fina färglitograferade
omslaget medbundet. Namnteckning på
främre omslaget.
2500:Johan Alexander Edgren (1839-1908) var
svensk-amerikansk baptistpastor. Han utbildade sig till sjöman och kom till USA 1862
där han deltog som löjtnant i Nordstaternas
flotta under inbördeskriget. Han tog efter
kriget avsked från flottan och påbörjade
präststudier i Madisons (senare Colgate) universitet i Hamilton, New York. Han blev 1866
baptistpastor i Mariners' Baptist Church
i New York. Efter en kort vistelse i Sverige
återvände han till USA och ägnade sina krafter åt det uppväxande svensk-ameri-

kanska baptistsamfundet, där han verkade både som predikant, lärare, tidskriftsutgivare och teologisk författare. Hans minnen behandlar dock huvudsakligen hans
tid som sjöman, med resor och hans insatser i det amerikanska inbördeskriget. De
fina litograferade plancherna som bygger på hans egna teckningar föreställer bl.a.
Sierra Nevada, Charleston, ”Besök i en Negerhydda i Westindien”, krigsscener och
marina motiv.

9 FRIES, Elias. Corpus florarum provincialium Sueciae. I. Floram Scaniam scripsit.
Uppsala, Palmblad, Sebell & c., 1835. 8:o.
XXIV,+ 254,+ 254b-c,+ 255-394 s.+ 1 utvikbar
typografisk tabell. Välbevarat samtida grönt
klotryggbd med skinnskodda pärmhörn,
guldornerad rygg och grönsprängda snitt.

2000:Krok 16. Fint exemplar av allt som utkom av
Fries stort planerade svit om Sveriges landskapsfloror. Detta är varianten med inledande
paginering I-XXIV. Denna skånska flora är
uppställd efter författarens eget växtsystem,
och bygger på ett insamlingsarbete som pågick
under hela Fries Skånetid 1811-35. Den inleds
med en historik över föregångarna på området.

10 GORDON, Patrick. Tagebuch des Generalen Patrick Gordon, während seiner
Kriegsdienste unter den Schweden und Polen vom Jahre 1655 bis 1661, und seines
Aufenthaltes in Russland vom Jahre 1661 bis 1699, zu ersten Male vollständig veröffentlicht durch Fürst M. A. Obolenski und Dr. phil M. C. Posselt. 1-3. Moscow,
Universitäts-Buchdrukerei/ St. Petersburg, Commission bei K. F. Köhler in Leipzig, 1849-(53). 8vo. (4),+ LXIX,+ (blank),+ 652, 663-672 pp.+ 2 lith. portraits; (8),+
XVIII,+ (8),+ 735 pp.+ lith. plate,+ 2 folding lith. plans; (2),+ VI,+ (1),+ (blank),+
417,+ (blank),+ 117,+ (2) pp,+ folding. lith. facsimile. Spotting and foxing, the title
pages to part two and three with off-setting, the larger plan with paper repair.
Somewhat worn brown half morocco, spines gilt and with lithogr. sfront wrapper
preserved to part one and three. Three volumes.
7500:Setterwall 2324. The two portraits, depicting Gordon and his second wife, born Ronaer, and the explanatory page LXIX in part one were printed separatly after the
printing of the first volume, and are here bound in the beginning on the volume (see

page LXIX and preface to the second part). Patrick Gordon (1635-99) was a Scottish
soldier of fortune who became a general in the Russian army and a close friend of
Tsar Peter I. He originally enlisted in the Swedish army in 1655 and he served alternately for Sweden and for Poland in the Swedish-Polish wars of 1655-56. In 1661 he
took service in the Russian army, where he enjoyed a very successful military career,
fighting in the Turkish wars in 1676-81, and decisive in the capturing of Azov in 1696.
During the revolution in Moskow in 1689 Gordon and his troops took side for Tsar
Peter, and after this Gordon remained high in the Tsar’s favour. The diary of general
Gordon, written in English and preserved in the archive of the Imperial Russian foreign office, was first published in the present German translation. The importance
of his diary for the understanding of late seventeenth-century Russia has long been
recognised and it is an outstanding source for the reign of Peter the Great.

11 GRANDINSON, Emil. Teatern vid Trädgårdsgatan 1842-1902. [=Omslagstitel]. Illustrerad.
Stockholm, Hasse W Tullbergs Boktryckeri, 1902.
8:o. 2-20 s. Klammerhäftad, med tryckt omslag.

300:Enligt uppgift ska denna broschyr ha delats
ut vid festrepresentationen i Dramatiska teatern den 1 november 1902, vid uppförandet av
Shakespeares ”Mycket väsen för ingenting”. Den
nybyggda teaterbyggnaden vid Nybroplan invigdes
samma år.

12 HÆFFNER, Johann Christian Friedrich. Preludier till melodierna uti Svenska
choralboken samt marscher af Haeffner. Första häftet. Uppsala, Palmblad & c,
1822. 4:o. (5),+ (blank),+ 2-5, 7-96, 96-133 s. med tryckt musik. Titelbladet med veck
och genomgående lätta lagerfläckar. Enstaka bläcknoteringar. Nött samtida halvpergamentband med gröna marmorerade
pärmapper och röda snitt. Med bläck överstruken text på frampärmen. Joh. Hardells
namnteckning och en överstruken dito på
titelbladet.
3000:Nisser s. 208f. Allt som utkom. Sidorna 126133 med ”Några uplysningar beträffande den
nya choralboken i anledning af H:r Stielers
i allmänna Journalen (N:o 296, 297 för 1821)
införda anmärkningar” är inbundna i början. Ovanlig utgåva. Genom utgivandet av
detta arbete ville Hæffner förhindra att man
i kyrkan spelade ”...batailler, operett-arier, dansmusik och dylikt” på orgeln. Två
stycken är komponerade av Hæffners lärare Vierling, men de övriga av honom själv.
Störst värde har, enligt Forssman, det stora preludiet till koralen ”Hela verlden fröjdes Herran”.

13 HEIDENSTAM, Verner von. Nya dikter. Stockholm, Bonniers, 1915. 8:o. 181,+ (4) s.
Ljusbrunt hfrbd, guldornerad rygg med upphöjda bind och en gyllene lyra i mittfältet, övre guldsnitt och främre omslaget medbundet (G. Hedberg).
1200:-

14 HJORTSJÖ, Carl-Herman. Erik XIV:s död. Särtryck ur
Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets Årsskrift 1977.
Lund, 1977. 8:o. 35-64 s. Klammerhäftad, med tryckt omslag. Med tillskrift från författaren.
150:Allt tyder enligt Hjortsjö på att Erik blev förgiftad, troligen
av arsenik. Men om det har skett på direkt order av Johan
III eller inte lämnar han osagt, inte heller ärtsoppan omnämns.

15 KARLFELDT, Erik Axel. Flora och Bellona. Dikter.
Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1918. 8:o. 178 s. Rödbrunt hfrbd, guldornerade rygg med fyra upphöjda bind
med meanderslinga, marmorerade snitt och främre omslaget medbundet (Östermalms bokbinderi). Ryggen något
blekt och med lätta stänk men ändå ett fint exemplar av
första upplagan.
800:-

16 KJELLBERG, Sven T. Slott och herresäten i Sverige. Skåne. 1-3. Rikt illustrerad.
Malmö, Allhems förlag, 1966. 8:o. (2),+ 375,+ (1) s.+ utvikbar karta,+ planscher;
413,+ (1) s.+ planscher; 421,+ (2) s. Förlagsband med obetydligt solkiga skyddsomslag och röda övre snitt. Första delens skyddsomslag med liten reva. Tre volymer.

1100:(Slott och herresäten i Sverige. Ett konst- och Kulturhistoriskt samlingsverk.)

17 KROMNOW, Åke. Pfalzgraf Johann Casimir von Zweibrücken. Kindheit, Jugendjahre und Brautfahrt nach Schweden (15891615). Aus dem Schwedischen übersetzt von Lothar
K. Kinzinger. Illustrated. Kaiserslautern, Institut
für pfälziche Geschichte und Volkskunde, 1994.
8vo. XVIII,+ 253 pp.+ colour plates. Publ. cloth
with dustwrapper.
300:Pfalzgreven Johann Kasimir av Pfalz- Zweibrücken
(1589-1652) gifte sig 1615 med prinsessan Katarina,
syster till Gustav II Adolfs, och var far till Carl Gustaf, den blivande Karl X Gustaf. Han och Katarina
tog även hand om den unga Kristina.

18 LIEBMANN, F. Mexicos og Central-Americas
neldeagtige planter (ordo: Urticaceæ) indbefattende famililerne: Urticeæ, Moreæ, Artocarpeæ
og Ulmacaeæ. Af F. Liebmann. (Læst i det Kgl.
danske Videnskabernes Selskab d. 24 januar
1851). (Særskilt aftryckt af det Kg. Danske Videnskabernes Selskabs skrifter, 5te række, naturvidenskabellig of mathematisk afdeling, 2det
bind.) Köpenhamn, Bianco Luno, 1851. 4to. 59,+
(3) pp. Minor spotting. Somewhat worn contemporary paper binding, worn spine. Dedication to
Hofman Bang from the author and with pencil
signature of Caroline Rosenberg, dated 1856.


3500:-

Den danske kvinnliga botanikern Caroline Rosenberg (1810-1902) blev som ung
adopterad av botanikern Hofman Bang (1776-1855) på Hofmansgabe och hans familj.
Hon var autodidakt och samlade framförallt alger och var den första som upptäckte
rödalgen ”Helminthocladia purpurea” vid Skagen. Hennes lista över algsläkter funna i Danmark, blev upptagna i ”Haandbog i den danske Flora” som är hennes enda
samlade vetenskapliga bidrag till den botaniska litteraturen, men hennes arbete
gjorde henne mycket respekterad av de samtida botanikerna och hon korresponderade med många.

19 MALMER, Brita. Mynt och människor. Vikingatidens
silverskatter berättar. Uddevalla, Rabén & Sjögren, 1968.
8:o. 171 s.+ plansch. Opappband. Lätt stötta hörn. Dedikation till Birgitta Odén
250:-

20 [Norrmalm]. Stadsplanekontorets tjänsteutlåtande angående ny stadsplan för
nedre Norrmalm avgivet den 31 maj
1946. Illustrerad. Stockholm, 1947.
8:o. 161 s.+ 2 utvikbara kartor. Häftad, med fint orange tryckt omslag.
(Stadskontorets utlåtanden och memorial 1946. Bihang Nr 60.)
950:Huvudsakliga arkitekter bakom planen var Sven Markelius och David
Helldén, och den bygger på det principbeslut som tagits året innan, 1945,
på initiativ av borgarrådet Yngve
Larsson. 1946 års stadsplan blev utgångspunkten för den stora cityombyggnaden i Stockholm. Principbeslutet från 1945 angav riktlinjerna, men
här presenterades en rad nya idéer,
och man gick även in på den nya bebyggelsens gestaltning. Här presenterades bl.a. Sergels Torg, vilket i planen
dock kallas för “Sveaplatsen”.

21 (RINGSTRÖM, Georg Robert). I kommunalhusfrågan. Hötorgsförslaget. Historik och redogörelse 1907. [=Omslagstitel].
Stockholm, A.-B. Sandbergs Bokhandel, 1907.
8:o. 106 s.+ planscher. Häftad, med tryckt omslag. Dedikation till G. O. R. Rosengrén från
förf.
400:Georg Robert Ringström (1862-1945) var arkitekt
och hade många prestigefyllda uppdrag, och
ritade en mängd offentliga byggnader i Stockholm, bl.a. Kungsholmens skola, Klara församlingshus m.m. Hans förslag till nytt råds- och
kommunalhus vid Hötorget i nationalromantisk
stil var tänkt att ingå i en ny reglering av citystadsplanen. Förslaget vann emellertid inte Stadsfullmäktiges bifall när det presenterades 1908. Skriften innehåller debattinlägg, motioner och officiella aktstycken,
samt presskommentarer.

22 SCHRÖDER, Johan Henrik. Catalogus numorum Cuficorum in numophylacio
academico Upsaliensi. Uppsala, Regiae Academiar typographi, 1827. 4:o. (4),+
XVI,+ 32 s. Tryckt på blått skrivpapper. Oskuren i samtida stänkmarmorerat
pappband. Titel med svart bläck på frampärmen. Något nött rygg. Dedikation till
C. J. Tornberg, ”amico suo”, från förf. Esaias Tegnér d.y.:s namnteckning, daterad
1878, och exlibris.
5000:Hesse 1538. Bokhandelsupplagan, med det 16-sidiga förordet som Hesse endast nämner för dissertationsupplagan. En katalog över de
kufiska, dvs arabiska mynten i Uppsala universitets Mynt- och medaljkabinett utgiven av Johan
Henrik Schröder (1791-1857) som sedan 1820 var
prefekt över samlingen. Den är utgiven med tryckt
dedikation till J. Hallenberg och C. M. Frähn.
Mycket fin proveniens! Carl Johan Tornberg (180777) var orientalist och arabist och en framstående
auktoritet på den orientaliska numismatikens område och så småningom professor i österländska
språk vid Lunds universitet. Han gav själv 1848 ut
den motsvarande katalogen över Kungl. myntkabinettets i Stockholm samlingar av arabiska mynt, ”Numi Cufici regii numophylacii
Holmiensis”. 1827 är han dock fortfarande student i Uppsala.

23 SVANBERG, Johannes. Anteckningar om Vasateatern
1886-1895 utgifna af Johannes Svanberg. Stockholm,
Accidens-Tryckeriet (Stellan Stål), 1895. 8:o. (4),+ 99,+ (1)
s. Häftad, delvis ouppsprättad, med tryckt omslag. Fint
exemplar.
400:Förteckningar över skådespelare och personal samt pjäsregister.

24 SÖDERBERGH, Bengt G. Slott och herresäten i Sverige. Södermanland. 1-2. Illustrerad. Malmö. Allhems förlag, 1968. 8:o. 385,+ (1); 372 s.+ utvikbar karta. Förlagsband med skyddsomslag och röda övre snitt. Två volymer.
1500:(Slott och herresäten i Sverige. Ett konst- och Kulturhistoriskt samlingsverk.) Bidrag
av Ivar Schnell och Bo Särnstedt.

25 Thomsen. DAMSGAARD-MADSEN, Aksel; CHRISTIANSEN, Erik & HALLAGER, Erik (Ed.) Studies in Ancient History and Numismatics presented to Rudi
Thomsen. Aarhus, Aarhus University Press, 1988. 8vo. 270 pp. Publ. paper boards.

300:From the library of Birgitta Odén.

26 [Vetenskapsakademien.] Kongl. maj.ts nådigste stadfästelse på Svenska Vetenskaps Academiens grund-reglor. Gifven Stockholm i råd-cammaren den 31
martii 1741. Stockholm, Kongl. tryckeriet, (1741). 8:o. (16) s. Pappersförlängning i
framkant med bläckpaginering i övre hörn. Tagen ur band.
1500:Vetenskapsakademien grundades 1739 genom Triewald, Höpken, Linné, Alströmer
m. fl. och 1741 fick akademien av Fredrik I kungligt beskydd, precis som Royal Society i England. Kungen visade därefter sin akademi föga intresse, till skillnad från sin
efterträdare Adolf Fredrik, som engagerat följde dess utveckling och ofta närvarade.

