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Nyhetslista 83

Akrell. ÖSTMAN, Nils (utg.) Carl Akrells samling af Stockholmiana. Stockholm, Centraltryckeriet, 1913. 8:o. VI,+ (2),+ 157,+ (1) s.+ porträtt. Senare rött hkbd,
med röd guldornerad titeletikett, röda marmorerade pärmpapper och med omslaget medbundet, snitten putsade (Lars Junars). Tillskrift från änkan Adèle Akrell
till friherre Rolf Cederström. Bilagt finns ett inbjudningskort från Akrells till Carl
Leijonhufvud 1902.
900:Upplaga tryckt i 150 exemplar, varav detta är nummer 37. Carl Akrell (1858-1912) var
militär och affärsman samt flitig samlare av Stockholmiana. Han var en av de första
medlemmarna i samfundet S:t Erik och organiserade flera utställningar. Hans samling var mycket rik på kartor och planscher.

2

Bartók. TRAIMER, Roswitha. Béla Bartóks
Kompositionstechnik. Dargestellt an seinen sechs Streichquartetten. Regensburg,
Gustav Bosse, 1956. 8vo. 91,+ (1) pp. Underlinings and marginal notes with black and
red pencil. Sewn as issued, with somewhat
worn wrapper. (Forschungbeiträge zur Musikwissenschaft Band III.) From the library
of the Swedish composer Erland von Koch,
with his signature dated 1956 and with his
comments in the text.
800:Erland von Koch (1910-2009) var kompositör och bl.a. känd för filmmusik till Ingmar
Bergmans filmer. Han var även, liksom Bartok, intresserad av folkmusik och använde detta i orkesterverken Oxbergsvariationer och Lappland-metamorfoser skrivna
just 1956 resp. 1957. Boken är ställvis med rikliga annoteringar.
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Berwald. PRECHTLER, Otto. Estrella de Soria.
Stor romantisk opera med ballett i tre aktier af
Otto Prechtler. Musiken af Franz Berwald. Öfversättning från tyskan af Ernst Wallmark. Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1861. Liten 8:o. 60 s.
Häftad, med tryckt omslag. (Opera-Repertoire N:o
21.)
300:Klemming s. 394. Tryckt lagom till premiären av
Berwalds stora operakomposition den 9 april 1862.

4 BJÖRKLUND, Gottfrid m.fl. 1934 års bangårdsdelegerade. Nya trafikförbindelsen mellan Norrmalm och Södermalm. Innefattande stambanans omläggning,
tunnelbanans framdragande, ny huvudgatuled, tegelbackens reglering m.m..
Betänkande med förslag till avtal avgivet den 21 november 1938. Stockholm, K.
L. Beckmans boktryckeri/ Statens reproduktionsanstalt, 1938. 8:o. 59,+ (1) s.+ 14
stora utvikbara planer,+ 3 delvis utvikbara skisser. Illustrerad. Samtida grått hkbd.
(Stadskollegiets utlåtanden och memorial. Bihang 1938. Nr. 75.) Ur överståthållare
Torsten Nothins bibliotek, med exlibris.
2500:-

Fin proveniens på en av de grundläggande betänkandena för trafiken i det
nuvarande Stockholm. Här läggs grunden till nuvarade Tegelbacken och 1934
års bangårdsdelegerade lade även tillsammans med 1930 års trafikkommitté
grunden för tunnelbanedelegations
betänkande 1941 och dagens tunnelbanestystem. De delegerade var Gottfrid
Björklund, Yngve Larsson och Harry
Sandberg. Torsten Nothin var överståthållare i Stockholm 1933 till 1949, idag
kanske mest uppmärksammad för sin
roll i Haijbyaffären, och förstås en viktig
mottagare av betänkandet.
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CARLSSON, Per Verner (utg.) Teaterkonst. 1-5, 1956. Stockholm, Fria teaterns förlag, 1956. 8:o. Illustrerade. Klammerhäftade. Fyra häften.
1200:Allt som utkom av Fria Teaterns tidskrift Teaterkonst. I redaktionen satt vid sidan
av utgivaren även Hans Dahlin och Sven Anders Stjernström. Tidskriftens syfte var
att öppna debatt och ge information om riktningar och problem inom den moderna
teatern. Serien inleds med en uppsats av den franske Jacques Copeau. Häfte tre ägnar sig åt Brecht etc.

6 CHEMNITZ, Bogislaus Philip von. Königlichen Schwedischen in Teutschland
geführten Kriegs. Erster theil worin, nebst umbstendlicher Ausführung der
Ursachsen dieses Krieges, dess völliger verlauf von Anfang, biss auf des glorwürdigsten Königs Gustaff Adolph, des Andern und Grossen, tödtlichen Abgang, und
zu End des tausend sechshundert, zwey und dreysigsten Jahres beschrieben wird.
Aus glaubwürdigen, und mehrentheils, Originalacten, Documenten, und Relationen zusammengetragen, und in vier Bücher abgefasset durch Itziger Königl.
May. zu Schweden Teutschen Historiographum Bogislaff Philip von Chemnitz. 1-2.
Stettin, Seel. Georg Rheten hinterlassenen Erben, 1648 / Stockholm, Johannis Janssoni, 1653. Folio. Grav. extra titel,+ (12),+ 256 s.+ 257-272 sp.+ 273-367, 398-478,+ (19)
s.; grav. extra titel,+ (2),+ 11,+ (blank),+ (16),+ 278, 281-386, 377-1046,+ (16) s.+ två
insatta porträtt i faksimil. Första titelbladet tryckt i rött och svart. Svaga fuktränder i övre marginal, något mer sista sidorna i andra delen. Samtida pergamentband med handtextad ryggtitel, förstärkt i främre inre fals. Ur Albrecht Andreas
von Ramdohrs bibliotek, med exlibris (A.A.V.R.) och namnteckning. Ur släkten
Sparres bibliotek med sigill (Claes Sparre?) och Johan Sparres och Gustav Adolf
Sparres namnteckningar och ur Trolleholm med Carl Trolle-Bondes exlibris och
ryggstämpel, samt ur Rolf E. Norbergs med hans exlibris. En äldre namnteckning
Vresberg.
18000:-

VD17 23:267563A. Collijn sp. 160-61.
Warmholtz 4044. De tre porträtten
saknas som alltid. Här är porträtten
av Kristina och Oxenstierna istället ersatta av fint utförda faksimiler.
Det blanka bladet MM2 (s. 179-180) i
andra delen saknas. Den andra delen
har undertiteln: ”Ander Theil, worin
dessen völliger Verlauff von des glorwürdigsten Königs, Gustaff Adolph,
des Andern und Grossen tödtlichen
hintritt, und ausgang des tausend, sechshundert und zwey und dreyssigsten
Jahres, bis auf itziger Königl. May.
ReichsCantzlers, gevollmächtigsten
Legatens in Teutschland und bey dero Arméen, auch Directorn des Evangelischen
Bundes abresien nacher Schweden beschreiben wird”.
Dessa två delar var allt som hann tryckas i samtiden. Fortsättningen, delarna tre
och fyra (bok 3-6), d.v.s det som hade räddats vid slottsbranden 1697, med tiden
fram till Torstenssons fälttåg 1646, trycktes först 1855 resp. 1857-59. Antagligen, menar Bring, hade Chemnitz fört fram verket till krigets slut, men därav finns inget bevarat. Chemnitz (†1678) var sonson till teologen Martin Chemnitz och son till kanslern i Holstein-Gottorp som också hette Martin. Han blev kapten i svensk tjänst och
svensk rikshistoriograf 1644 samt adlades 1648. Verket skrevs hösten 1642, på uppmaning av Axel Oxenstierna, för att bemöta kritikers villfarelser om svenskarnas
krig “...deras blame och ignorantiæ errores” (Warmholtz). Pufendorf använde sig
flitigt av Chemnitz i sin “Commentarii de rebus Suecicis”. Verkets tillförlitlighet vad
gäller återgivande av sitt källmaterial gör det fortfarande viktigt, då även många av
dessa källor förstördes vid slottsbranden.
Albrecht Andreas von Ramdohr (1649-1730) var hanoveriansk diplomat och domare, och bl.a. delaktig i det
engelska och hannoverska övertagande av BremenVerden från Sverige och Danmark mot slutet av Stora
nordiska kriget. Johan Sparre af Söfdeborg (1715-1819)
var militär och deltaktig i pommerska kriget 1757-1762,
blev senare kommendant på Sveaborg och blev 1778
befordrad till generallöjtnant.Hans barnbarn Gustaf
Adolf Sparre (1802-86) var bl.a. justitieminister, president i Svea hovrätt och riksmarskalk. Han var framstående släktforskare och ägnade sig även åt forskning
i svenska medeltidshandskrifter och byggde upp en stor
boksamling. Denna förvärvades efter hans bortgång av
släktingen Carl Trolle-Bonde på Trolleholm.
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[Chokladmusik!] ”Souvenir de Särö. 1872”.
[=omslagtitel.] Samling av 18 litograferade chokladomslag i form av populära musikstycken,
trycka på olikfärgade papper med ram av blomgirlanger. Paris, Ph. Suchard, no date. 8:o (18 x
13 cm). (18) blad tryckta på rött, blått, gult eller rosa papper. Samtliga med vikmärken efter
chokladförpackningens storlek. Samtida brunt
markokängband med guldornerade pärmar med
titel i guld på frampärmen.
4500:Någon har under sin sommar på badorten
Särö 1872 ätit chokladpraliner av märket
Ph. Suchard, vars förpackningar varit försedda med noter till populära melodier, och
sedan sparat dessa och bundit in dem till
minne av vistelsen. Notbladen är tryckta i
Paris och i kanten försedda med texten ”Fabrique de Chocolat Neuchatel Suisse”. De
har varit vikta till storleken av pralinerna
(3,5 x 5,5 cm). Det enda svenska bidraget i
chokladmusiken är ”Neckens polska”, annars återfinns Friedrich Silchers ”Die LoreLei” av Heine, Beethovens ”Variations sur
un air Suisse” och ”Die Sehnsucht”, ”Menuetto” och ”Gigue” av Mozart, ”The harmonious blacksmith” av Händel, ”Serenade”
av Haydn, flera kompositioner av D. Krug
m.m.
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DAHL, Viking. Det kvinnliga inflytandet i Wagners liv och konst.
Några reflexioner med anledning av ett 100-årsminne. Varberg,
Standard-Edition, (1939). 8:o. 32 s. Klammerhäftad, med tryckt omslag. Tryckt i 600 exemplar, varav detta är nummer 18.
600:Viking Dahl (1895-1945), svensk komponist. Han studerade dans för
Isadora Duncan i Paris, och - på rekommendation från Ravel - komposition för Charles Koechlin. Han utgav ett antal små musikteoretiska arbeten. Upplageuppgiften måste nog tas med en nypa salt.

9 Ellington. FRYMAN, Erik & PADDOCK, Sven. En liten röd stuga. Den svenska
melodien som lanceras av Delta Rhytm Boys Duke Ellington. Stockholm, Reuter
& Reuter, (1952?). 4:o. (4) s. inkl. omslag. Något nött i vecket.
300:-

Frykman och Paddock skrev ”En liten röd stuga” 1935 och den spelades in första
gången 1936. Duke Ellington som turnerade flitigt i Sverige från slutet av 1939 gjorde
ett nytt arrangemang av den i samband med en av sina konserter. ”Svensk konsertarrangör den här gången var musikförlaget Reuter och Reuter, vilket är förklaringen
till att Duke spelade in schlagern ”I en röd liten stuga”. Förhoppningen var väl att
med orkesterns hjälp få producera en världsschlager. Så blev det knappast, möjligen
åstadkom man ett originellt inslag i Ellingtons diskografi” (Rolf Dahhlgren). Detta
är sannolikt ett omtryck 1952 av originalnoterna med nytt passande omslag utgiven i
samband med skivinspelningen med Delta Rhytm Boys.
På baksidan finns reklam för Evert Taube, med utdrag ur ”Knalle Juls Vals”, ”Mary
Strand” och ”Vals i Provence”. Den sistnämnda kom ut på Reuter & Reuter 1952.

10 ELVIUS, Pehr. Mathematisk tractat, om effecter af vatn-drifter, efter brukliga
vatn-värks art och lag författd af Pehr Elvius. Utgifven af Kongl. Vetenskakaps
Academien. Stockholm, Peter Jör. Nyström, 1742. 8:o. (8),+ 260,+ (1) s.+ 5 utvikbara
grav. planscher. Något hoppande paginering. Lagerfläckig, emellanåt ganska kraftigt, fuktrand s. 33-46. Samtida skinnband, svartpräglad rygg med svagt upphöjda
bind och infärgat titelfält, svag fuktrand längs ryggen. Exlibris.
4500:Polhems lärjunge Pehr Elvius (1710-49) undersöker här vattenhjulets teori, relationen mellan kraft och effekt, och bygger sin studie på underskningar av gruvmaskinerna i Dannemora, Kopparberget och Salberget. Elvius hann bli vetenskapsakademiens förnyande sekreterare 1744 och tog enligt Sten Lindroth ovärderliga initiativ
innan han oväntat gick bort bara 39 år gammal.

11 EUSEBIUS av Caesarea. Eusebii Pamphili, biskopens i Caesarea kyrkohistoria
i 10 böcker. För första gången på svenska öfversatt och
med upplysande anmärkningar försedd af O. W. Lemke.
Norrköping, M. W. Wallbergs förlag, 1878. 8:o. X,+ 510 s.
De första fem bladen med liten papperslagning nederst
i inre marginal. Något nött samtida hfrbd, guld- och
svartornerad rygg, marmorerade snitt. Namnteckning på
försättsbladet.
750:Första svenska översättningen av Eusebius viktiga kyrkohistoria, skriven på grekiska i början av 300-talet. Han
kallas ibland även för Eusebius Pamphilius och förstås för
Kyrkohistoriens fader. Flera moderna svenska översättningar har utgivits, den senaste 1999. Översättaren O. W.
Lemke var lektor vid Visby elementarläroverk och kanske
mest känd för sitt Visby stifts herdaminne (1868).

12 FREUDENTHAL, Axel Om swenskarnes inflyttningar till Finland. Helsingfors, G. W.
Edlund, 1881. Liten 8:o. 16 s. Något lagerfläckig.
Häftad med omslag. Med exlibris.
220:Sista bladet med reklam för nyutginva böcker.
Axel Freudenthal var språkforskare och skrev om
ortnamn och dialekter.

13 (HWASSER, Israel red.) Skålar och föredrag i
Carl Johan-förbundet den 8 mars 1859. Uppsala,
Wahlström & co, 1859. 8:o. 80,+ (3) s. Fint blindpressat svart kbd, pärmarna med förgylld ram, helt
guldsnitt. Ur Karl XV:s bibliotek, med blåstämpel
på titelbladet, och med kungliga bibliotekets blindoch utgallringsstämpel.
1500:Sjögren nr. 47 (fig 441) fast blå. Fin proveniens från
Carl XIV Johans sonson kung Karl XV:s bibliotek.
Karl efterträdde Oskar I som kung den 8 juli 1859,
dvs efter detta möte i Carl Johan-förbundet men
sannolikt före årsbokens tryckande. Årsboken innehåller årsredovisning, medlemsmatrikel och diverse
patriotiska tal över unionen och skålar för Oskar I

14 Magnus. HAYDN, Joseph. Concerto D Major for Violoncello and Orchestra by
Joseph Haydn. Op. 101 composed 1783. Edition from the original edition of parts
and with foreword by Wilhelm Altmann. London, Ernst Eulenberg, (1935). 8:o.
(2),+ 44,+ (2) s.+ 6 extra blad med handskriven lång hälsning till Erik Magnus.
Rött marokängband med ”Till Erik Magnus från Göteborgs Symfoniorkester” i
guld på frampärmen.
450:Hälsningen till Erik L. Magnus som är signerad av samtliga medlemmar av Göteborgs symfoniorkester lyder på första bladet: ”Till Erik Magnus, Göteborgs Orkesterföreningens ordförande åren 1935-1948, rikta vi ett varmt tack för gagnerikt arbete i
Fru Musicas tjänst, ett arbete, vilket varit av utomordentligt stort värde för Symfoniorkesterns medlammar”.
Erik L. Magnus (1884-1969) var
svensk ingenjör och industriman i
Göteborg. Han satt i styrelsen för
bl.a. Volvo, Mölnlycke och Göteborgs sparbank men även i Göteborgs botaniska trädgård och Göteborgs naturhistoriska museum.
Han hade omfattande kulturella
intressen, spelade själv cello och
var vid sidan av orkesterföreningen
även aktiv i styrelsen för Kammarmusikföreningen i Göteborg. Men
han gynnade även teatern, och var
starkt engagerad i Lorensbergsteatern.

15 MANNERFELT, Otto. Vardagslivet på
Trestena. Bilder från Västergötland under
1860-talet. Särtryck ut Fataburen 1929.
Stockholm, A.-B. Seelig & Co, 1929. 8:o.
52 s. Illlustrerad. Häftad med tryckt något nött omslag. Tillskrift från utgivaren
Måns Mannerfelt till Nils Belfrage 1932.

200:Med ett kort företal av utgivaren. Om familjen Mannerfelt på herrgården Trestena.

16 MESSENIUS, Johannes. Twå små gamble Sweriges och Göthes crönikor, then
ena på rijm, then andra elliest för några hundrade åhr sedhan beskreffne: Aff
Johanne Messenio, fädherneslandet til beröm, flijtelighen öfwersedde och först
medh konungzlighe frijheet uplagdt, åhr 1615. Nu på nytt aff trycket uthgångne.
Stockholm, Ignatium Meurer, 1643. 8:o. (2),+ 85,+ (1) s. Något solkigt titelblad och
lätta fläckar. Sammanbunden med:
MESSENIUS, Johannes. Sveopentaprotopolis, thet är, the fäm förnämste och
älste Sweriges och Göthes hufwudstäder, såsom äro, Upsala, Sigtuna, Scara, Biörcköö och Stockholm. Uthaff gambla Sweriges och Göthers handlingar och monumenter, som medh sanningen öfwer ens komma, uthdragna, och hwar rättsinnigh Sweriges antquiteters elskare til nytto på latin framstälta. Aff höghlärde. D.
Johanne Messenio. Och nw förswenskat, aff Henrico Hammero anno 1612. Stockholm, tryckt på nytt hoos Ignatium Meurer, 1643. 8:o. (8),+ 88 s. Sammanbunden
med:
MESSENIUS, Johannes. Specula,
thet är: Sweriges rijkes skådhetorn,
therutinnan thet berömlige Swea
och Götha rijkes allehanda egentlige
lägenheet, herligheet och tilstånd
uthryckeligen affmålas. Sweriges rijke
til ett ewigtwarande beröm aff en nijtälskande kärleek til fädherneslandet
uprättat, och på latiniske tungomålet
beskrifwin aff höghlärde D. Johanne
Messenio. Och nu förswenskadt aff
Christophoro Laur. T. Lin. På nytt
medh egen bekostnadt uplagd och
tryckt i Stockholm. Stockholm, Ignatio Meurern, 1644. 8:o. (8),+ 109,+ (1)
s. Rödbrunt marmorerat pappband
från början av 1800-talet med röd
titeletikett, ryggpappret trasigt med
framstickande blått underpapper.
12000:Collijn sp. 470, 611 resp. 610. Warmholtz 2493, 222 resp. 6692 resp. Trevligt samlingsband med tre av Messenius mindre skrifter på svenska. Den innehåller andra upplagan av Messenius textutgåva av den Lilla- och den Prosaiska rimkrönikan, först
utgiven 1615, tredje upplagan av den svenska översättningen av Sveopentaprotopolis,
den första trycktes 1612 (det latinska originalet utkom 1611), och andra upplagan av
den svenska översättningen av Specula, den första trycktes 1612 (det latinska originalet samma år). Sveopentaprotopolis översattes tills svenska av Henrik Hammer
och Specula av Lars Tempeo från Linköping.

17 NISKA, Gunilla. Sångarens latin. Handbok i uttal enligt italiensk tradition.
Stockholm,Verbum, 1995. 8:o. 79,+ (1) s. Förlagsband. Namnteckning. Med extra maskinskrivet blad med rubriken ”Modifierat italienskt
uttal”.
250:Handbok för körsångare och andra som kommer i kontakt med kyrkomusiklatin.

18 PLEASANTS, Henry. The Agony of Modern
Music. New York, Simon and Schuster, 1955.
8vo. x,+ 180 pp. Publ. cloth with worn dust
wrapper.
600:First edition of this furious attack on 20th-century art music. It’s the most well known work of
the music critic Henry Pleasant (1910-2000). The
author hates atonalism, serialism, twelve-tone
technique and other modern developments of
music, but the book is also an argument in favour of jazz as the true music of the time.

19 RUE, Jean la. Dictionnaire d’argot et des principales locutions populaires. Precédé d’une histoire de l’argot par Clément Casciani. Paris, P. Arnould Éditeur,
(1894). 12mo. 186 pp. Contemporary blue cloth, gilt spine and marbled edges. from
the library of Isac Collijn, with his signature dated 1896.
750:-

Om parisslang, underförstått slang inom lätt
kriminell subkultur. Vilket uppenbarligen intresserade den blivande riksbibliotekarien Isak
Collijn (1875-1949).

20 SAXON, J. L. Märkliga litterära minnen från Tjälvesta. Askersund, Askersunds
boktryckeri, 1927. Liten 8:o. 31 s. Klammerhäftad med tryckt omslag. Ur Gösta
Bergs bibliotek, med hans namnteckning.
350:Upplaga tryckt i 100 exemplar varav detta är nummer 61. Innehåller ”Tjälvesta i Bellmans diktning”,
”En historisk minnesfest å Tjälvesta”. Det sistnämnda ett ”Skämt- och fägnespel” av diplomaten
Karl Burenstam 1877, då ägare av Tjälvesta. Johan
Lindström Saxon (1859-1935) var en mångsysslande
herre, förläggare, tidningsutgivare, ordförande i Internationella vegetariska unionen och ledamot av
centralstyrelsen för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Men framförallt var han närking och
hembygdsvän, grundade friluftsmuseet Gällersta
forngård och i Örebro Stiftelsen Saxons Närkesarkiv
vid Örebro stadsbibliotek, och författade en uppsjö
kulturhistoriska småskrifter om Närke.

21 SAXON, J. L. Bönnera där hemma. Viser på Närkesmål dektada åv J. L. Saxon.
Stockholm, Nutidens förlag, 1922. 8:o. 127 s. Häftad och oskuren.
350:Tredje upplagan. ”Närkingskan som den talades i Gällersta i början av 1860-talet
och ännu talas av de äldre, kompletterad med närkingiseringen av ett och annat
riksspråks- eller utländskt ord, varmed befolkningens ordförråd ökats genom nyare
tiders förhållanden och tidningsläsande”.

22 SCHÜCK, Henrik. Kulturhistoriska skizzer.
Stockholm, Hugo Gebers förlag, 1922. 8:o. Häftad, oskuren och ouppsprättad. Något fläckigt
omslag.
250:Fint exemplar. Med mycket blandat innehåll,
med uppsatser om bl.a. ”Nordisk folktro och
nordisk religion”, ”Svenska forndikter och finska
runor”, ”Gustav III:s svenska akademie”, ”Stockholm på Bellmans tid”, ”Carl Gustaf Malmström”.

23 SÖDERHJELM, Alma. Revolutionärer och emigranter. Helsingfors, Holger
Schildts förlag, 1918. 8:o. 337 s. Ljusbrunt hfrbd med rikt guldornerad rygg med
upphöjda bind och grön titeletikett, marmorerade snitt och med främre omslaget
medbundet (G. Hedberg), något nött i falsarna. (Historiska essayer II.)
600:Essäer kring personer som tvangs i exil av franska revolutionen, men även om Voltaires begravning och mycket om Axel von Fersen och Gustav III.

