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Stockholmiana
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TÖRNER, Fabian (pres.) || CARLGRUND,
Eric (resp.) De initiis Stockholmiae. Diss.
Uppsala, Wernerianis, (1706). 8:o. (4),+
55,+ (1) s. Liten bläckplump s 12 och 39-40.
Marmorerat pappband, ryggen med röd
titeletikett, rött stänksnitt (G. Hedberg).
Titelbladet med delvis bortskuren namnteckning och med inklistrat urklipp ur
bokkatalog.
1100:Warmholtz 303. Lidén 26. Om Stockholms
ursprung och äldsta historia, bl.a. med
berättelsen om uttrycket Lax, lax lerbak.
Fabian Törner (1666-1731) var latinsk vältalare och professor. Han var mycket flitig
och gav ut inte mindre än 213 dissertationer, men han innehade från 1704 professuren i inte mindre än tre olika ämnen. Många av hans dissertationer behandlar
”Sveriges antiquiteter”.
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BJÖRKLUND, Anders. Beskrifning öfver kongl. lust-slotten Drottningholm och China, af And. Björklund. Stockholm, Johan. Christ.
Holmberg, 1796. 8:o. Grav. titelblad,+ (12),+ 154 s. Enstaka småfläckar
och små revor i inre marginal. Samtida hfrbd, guldornerad rygg med
beige titeletikett. Bortskrapad namnteckning på främre pärmens insida.
1800:Setterwall 6021. Akrell 843. Bygdén s. 97. Hesse 577. Titelbladet med
vinjett av Åkerland som visar Drottningholm från sjösidan. En guide
till slotten med noggrann redogörelse för konst, böcker och naturalier.

3

[Vägvisare.] Stockholms beständige vägvisare, innehållande; quarterens namn och
belägenhet, med torg, gator och gränder,
samt de vid dem belägne allmänna verk
och inrättningar m. m. Stockholm, Ernst
Ad. Ortman, 1820. 8:o. 136 s.+ stor utvikbar
grav. karta. Lagerfläckar. Häftad och oskuren, i något nött samtida marmorerat pappomslag, ryggen med senare handskriven
etikett.
2500:Akrell 916. I vissa exemplar finns även sex
tabeller med titeln “Hufvud-gatorne i Stockholm, uti tabeller”, vilka dock inte
nämns i Libris (Kb). Den tillhörande kartan är ”Wägvisare i Stockholm. Guide et
manuel du voyageur à Stockholm 1819”, som även utgavs självständigt, och till vilken en annan text kunde köpas.

4 (STRINNHOLM, A. M.) Beskrifning
öfver Drottningholm, dess slott och
märkvärdigheter. Stockholm, Fr. B.
Nestius, 1821. 16:o. Grav. front.,+ (2),+
VI,+ 99,+ (1) s. Svag fläck på titelbladet.
Nära samtida enkelt lila kbd, guldornerad rygg, frampärmen med röd etikett
med ”SELMA” präglat med guld. Blekt
rygg. Författarnamnet skrivet med bläck
på försättsbladet.
1500:Setterwall 6022. Akrell 921. Bygdén s. 97.
Strinnholms lilla behändiga guide över
Drottningholm ersatte Bjöklunds från
1796. Frontespisen med illustration av
slottet från sjösidan.
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(TOLLSTORP, Jacob Philip.) Stockholm och
dess omgifning. Med 26 planscher och 1 planchkarta. Stockholm, S. J. Laserons förlag/ Hörbergska boktryckeriet, 1839. 16:o. (6),+ 138 s.+
26 litogr. planscher,+ stor utvikbar grav. karta.
Genomgående lagerfläckig och med fuktränder,
fläck s. 89-90, kartan uppfodrad på väv med ett
lagat hål med bildförlust, planschen över Stockholm slott med förstärkning. Renoverat samtida kbd, ryggen uppfodrad, nya försättsblad.

1200:Setterwall 5988. Både Akrell 1000 och Bygdén
s. 55 tillskriver den G. H. Mellin. Renoverat och lagat exemplar av denna sällsynta
guide till sevärdheterna i Stockholm. Ett faksimil utkom 1975. Jacob Philip Tollstorp
(1777-1848) från Borås var publicist och topografisk författare, skrev bl.a. ”Beskrifning om Södermanland”. Han hade ett tag eget tryckeri i Vadstena.

6 PROBST, J. A. (utg.) Stockholm och dess sköna nejder.
Med en i koppar graverad tafla. Stockholm, på J. A. Probst
förlag, tryckt hos J. Hörberg, 1826. 8:o. (2),+ 24,+ (5) s. Häftad, i samtida marmorerat pappomslag, något nött rygg.
Den graverade planschen saknas.
600:Ej i Akrell. Bygdén s. 57. De sista opaginerade sidorna med
rubriken: ”Resan till Stockholm och dess sköna nejder. Ett
swenskt sällskaps-spel, med en grawerad spel-tafla.” Tidig
guide över Stockholm. En fransk utgåva utkom samma år
”Stockholm et ses beaux environs. Avec une gravure” och en
tysk 1828 ”Stockholm und deszen schöne Gegenden”. Planschen som utkom separat kunde användas till samtliga utgåvorna.
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WERNER, F. E. Stockholm ancienne et moderne.
Tableux lithographiques par F. Werner 1829. Stockholm, J. Hörberg/ stentryck af C. Müller, 1829-30.
Tvär 8:o. (4) s,+ litogr. titelblad,+ 8 litogr. planscher.
Fläckiga. Det tryckta titelbladet med lagad reva och
pappersförstärkning, samtliga litografier med pappersförstärkning i framkant, en med lagning med
bildförlust, textbladet med förstärkning runtom
och med kraftig fläck. Hårt nött samtida hfrbd. Dåligt exemplar av ovanligt arbete.
1500:Bygdén s. 63. Jmf Akrell 11. Utkom även i en svensk upplaga ”Stockholms utseende
i äldre och nyare tider”. Fredric Emanuel Werner (1780-1832) var konstnär och
konduktör vid Kungl. museum, och mest känd som litograf. Han gav 1829 även ut
”Utsigter af Stockholm” med 17 planscher.
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EKMARCK, Lars August. Guide de l’etranger
dans Stockholm et ses environs par L. A. Ekmarck. 1:ère partie. Avec un plan de cette capitale. Strängnäs, C. E. Ekmarck, 1830. 12:o. IV,+ 347,+
(5) s.+ grav. utvikbar karta med vattenlinjen kolorerad. Nött samtida pappband med handskriven
något trasig titeletikett. Från Stockholms stadsarkivs bibliotek, med dess exlibris samt stämpel på
titelbladet.
900:Allt som utkom. Behandlar till stor del slottet och
Kongl museum (Nationalmuseum), med en katalog över hela dess samlingar (sid. 60-224). Skriftställaren Lars August Ekmarck (1785-1869) var bror till boktryckaren Carl Erik och
är kanske mest känd som redaktör för “Läsning för folket”. Den utvikbara kartan
är graverad av C. G. Lundgren.

9 [Vägvisare.] Portatift wäg-lexikon i Stockholms stad; innefattande denne hufwudstads alla gator och gränder, torg, kyrkor m.m.,
i alfabetisk ordning, med beskrifwen anwisning
på deras lokaler, för att kunna hitta till desamma.
Stockholm, Joh. Ad. Walldén, 1834. 12:o. 59,+
(blank),+ 10,+ (2) s. Häftad och oskuren, med samtida gråpappersomslag.
1800:Akrell 977. Fint exemplar. De sista 10 sidorna
supplement. Förordet (2) s. är placerat på dess urspungliga plats, efter supplementet.

10 [Vägvisare.] Portatift wäg-lexikon i Stockholms stad; innefattande denne hufwudstads alla gator och gränder, torg, kyrkor m.m., i alfabetisk ordning, med beskrifwen anwisning på deras lokaler, för att kunna hitta till desamma. Stockholm,
Joh. Ad. Walldén, 1834. 12:o. (2),+ 59,+ (blank),+ 10 s. Häftad, oskuren och delvis
ouppskuren, i samtida gråpappersomslag, ryggen något trasig. Med Stockholms
stads statistiska kontors diskreta blindstämpel på titelbladet.
1200:Akrell 977. De sista 10 sidorna supplement. Förordet (2) s. har här placerats efter
titelbladet och inte på dess urspungliga plats, efter supplementet.

11 Vägvisare i Stockholm. Guide & manuel du voyageur à Stockholm. Femte uplagan. Stockholm, Carl Deleen, 1837. 8:o. 31,+ (1) s. Häftad, i samtida gråpappersomslag. Tillsammans med karta:Wägvisare i
Stockholm. Guide et manueöl du voyageur à
Stockholm. 1819. Öfversedd 1828. (Stockholm,
1828.) Graverad och handkolorerad karta. (50,5
x 44,5 cm.) Vikt och uppmonterad på väv. Båda
i marmorerad samtida pappkassett med handtextad etikett ”Stockholms karta”.
4000:Akrell 988 & 1721. Bygdén s. 61 för texten. Kartan är till tredje upplagan av vägvisaren. Den
första upplagan av både karta och vägvisare
kom 1819. Den femte upplagan av texten är
den sista. Även till upplagan 1839 kom en karta
men då efter Wermings karta från 1818 (Akrell nr. 1724). Vägvisaren med register
över kvarter, gator och gränder, inrättningar, kyrkor och torg.

12 MELLIN, Gustaf Henrik. Stockholm och dess omgifningar. En framställningen af hufvudstadens historia,
jemte beskrifning om de märkvärdigheter, som inom
densamma och i dess grannskap förtjena uppmärksamhet; af G. H. Mellin. Stockholm, W. Lundeqvist &
komp:s bokhandel, 1839. Tryckt hos L. J. Hierta. 16:o.
156 s. Häftad, oskuren och delvis ouppsprättad, med
tryckt omslag. Fint exemplar.
1200:Akrell 1000. Bygdén s. 55. Populär liten guidebok som
utkom både i engelsk, fransk och tysk översättning.

13 MELLIN, Gustaf Henrik. Stockholm framstäldt i teckningar. Tjugufyra litografier med text af G. H. Mellin. Stockholm, W. Lundeqvist & komp:s bokhandel.
Tryckt hos L. J. Hierta, 1840. 8:o. (2),+ 38 s.+ 24 litogr.
planscher. Planscherna med lagerfläckar. Nött samtida
hfrbd. Med Albertina Larssons namnteckning på försättsbladet liksom privat biblioteksstämpel.
1500:Akrell 1004. Stockholmsdelen som utkom med eget
titelblad av Mellins “Sverige framstäldt i teckningar.
Tvåhundratjugofyra litografier med text”.

14 (BAHR, Johan Fredrik.) Stockholm. Stockholm, P.
A. Norstedt & söner, C. A. Bagge förläggare, 1841.
8:o. Litogr. titelblad,+ 138 s.+ 4 grav. planscher.
Fläckig, något värre på titelbladet och s. 47-50.
Samtida hfrbd, guldornerad rygg med marmorerade pärmpapper och gröna snitt. Äldre namnteckning på försättsbladet och med G. H. Hesselmans exlibris. Saknar den utvikbara graverad
kartan.
1500:Akrell 1008. Bygdén s. 52. Det litograferade titelbladet med en vinjett över Kungliga slottet. Stålsticken utförda i Tyskland med svensk och tysk text.
Klassisk handbok för resande. En faksimilutgåva
utkom 1975.

15 PABAN, Louis. Guide du promeneur dans Stockholm, contenant la description
historique des principaux monuments et edifices de cette capitale, précédée d’une
courte notice sur son origine et son antiquité, sa division actuelle, ses principales
rues et places publiques, ses promenades, etc., par Louis Paban. Orné d’un plan et
de douze vues. Stockholm, Chez Fritze, 1842. 8:o. (2),+ 40 s.+ 12 litogr. planscher.
Lätta lagerfläckar. Förlagets gröna klotryggsband med gula litogr. pappärmar, det
bakre med kartan över Stockholm. Fint exemplar.
6000:Akrell 1014 med något annorlunda titel. Bygdén s. 56. Det litograferade pärmtiteln
är ”Utsigter af Stockholm”, med bild av Storkyrkobrinken och Fritzes bokhandel på
frampärmen och en karta över Stockholm på bakre. De fina bilderna av Ferdinand
Tollin är litograferade av Hårdh & cie. Detta är den franska varianten av ”Utsigter
af Stockholm”, som med text av P. O. Bäckström utkom 1841. Även en tysk utgåva
kom 1842.

16 Några utflygter kring Stockholm. 18 utsigter af Stockholms omgifningar med
förklarande text. [=Omslagstitel.] Nyköping, C. H. Des Réaux, 1842. 12:o. 8 s.+
18 litogr. planscher. Lätta lagerfläckar.
Nött brunt kbd, frampärmen med svart
etikett med initialerna ”W. L.”, och med
det främre litograferade omslaget medbundet. Försättsblad, omslag och första
bladet lösa. Fläck på främre pärmen insida och på försättsbladet. Tillskrift med
bläck ”skänkt af Mamma til Jul 1842”
och namnteckningen W. Ph. Levertin.

1600:Akrell 24. Något titelblad utkom aldrig. Med avbildningar av slotten i Stockholmstrakten som Drottningholm, Gripsholm, Ulriksdal, Hörningsholm, Skokloster
Rosersberg, Haga m.fl.

17 Några utflygter kring Stockholm. [=Rubrik.] (18 utsigter af Stockholms omgifningar med förklarande text.) Nyköping, C. H. Des Réaux, 1842. 12:o. 8 s.+ 18
litogr. planscher. Småfläckar både i text och på planscher. Nött rött dek. kbd, ryggen delvis trasig, pärmar med guldornerade ramar, frampärmen med titeln i guld.

1100:Akrell 24. Något titelblad utkom aldrig, däremot ett tryckt omslag som inte återfinns här. Med avbildningar av slotten i Stockholmstrakten som Drottningholm,
Gripsholm, Ulriksdal, Hörningsholm, Skokloster, Rosersberg, Haga m.fl.

18 [Karl XIV Johan.] Från dödsbädden till grafchoret. Fullständig historik öfver
högtidligheterna vid högstsalig H.M. konung Carl XIV Johan begrafning i Riddarholmskyrkan den 26 april 1844. En erinring för dem, som bivistat desamma,
och ett minne för efterlefvande. Med en panorama öfver processionen vid den
kungliga likbegängelsen, teckning af Riddarholmskyrkans inre, m.m. Stockholm,
Albert Bonniers förlag, 1844. Tvär smal folio. Litogr. extra titel,+ 15 s.+ lång, utvikbar litogr plansch (14x133 mm). Blåfärgning på extra titelbladet, planschen trasig
i ett veck. Något nött originalklotryggsband med litograferade pärmar i blått och
guld, med omslagstiteln ”Carl XIV Johan likbegängelse den 26te april 1844”. Ur
Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris på bakpärmens insida.

6000:Litografierna utförda av P. M. Anderson
impr. Med fina vyer över Storkyrkobrinken,
Riddarhustorget och Riddarholmen.

19 (FRISCH, Carl Friedrich.) Stockholm mit
seinen Umgebungen. Eine historischtopographische Darstellung, so wie Beschreibung von Schweden, der Städte und
anderer Sehenswürdigkeiten des Landes,
angabe der Reisetouren sämmtlicher
Dampfschiffe und Wegweiser durch das
ganze Reich. Ein Handbuch für Reisende.
Stockholm. A. Bonniers, 1844. 8:o. (2),+
150,+ (2) s. Bläckfläck på titelbladet. Nött
originalpappband med tryckta pärmar,
mörktonad nött rygg med något trasiga kapitäl. Med Elof Förbergs graverade exlibris.


750:-

Akrell 1025. Bygdén s. 54. Carl Friedrich Frisch (1808-74) var författare och översättare. Han skrev förutom denna om Stockholm även en guidebok om Köpenhamn,
liksom en vardera om Sverige, Norge och Danmark. Han översatte även bl.a. Emilie Flygare-Carlén och C. A. Wetterstedt (Onkel Adam) till tyska.

20 Vyer af Stockholm och dess omgifningar. (Vues de Stockholm et de ses Environs.) Stockholm, Albert Bonnier, (ca. 1850). Tvär 8:o. (4) s.+ 20 färglitogr.
planscher. De sista åtta planscherna med en tilltagande fuktrand. Dek. brunt originalkbd, lagad rygg.
2500:-

Varken i Akrell eller Bygdén. Litograferade av C. Hårdh och av Joh. Cardon. Omgivningarna sträcker sig ända till Uppsala och Dannemora gruvor.

21 (MEYER, Philipp Joel.) Stockholms-skizzer. Resebilder af Heine Redivivus, 1-4.
Stockholm, Thimgren och Hultman, 1851. 8:o. 30,+ (1); (2),+ 35-62,+ (1); (2),+ 67-88;
(2),+ 91-118,+ (1) s. Avtagande fuktrand i nedre inre hörn s. 1-20 och på första häftesomslaget. Senare grönt hfrbd, guldornerad rygg med upphöjda bind och röd
titeletikett, och med samtliga häftesomslag medbundna (G. Hedberg). Med Gösta
Lindbergs exlibris.
2200:Blandat teaterskvaller med biografiska skisser över skådespelare som Emilie Högqvist och Aurora Strandberg m.fl., dikter och essayer över stockholmslivet m.m. av
den unge Philipp Joel Meyer (1826-61).

22 FUNCK, Carl Oscar. Karta öfver Stockholms omgifningar utgifven av C. O.
Funck 1852. Stockholm, Lith. inst af J. E.
Meyer & ci, (1852). Litogr. handkolorerad
karta. (41 x 30 cm. kartan 26 x 26 cm.) Något
lagerfläckig. Uppfodrad på väv, vikt och i rött
skinnryggsband med röda klotpärmar med
titeln i guld på frampärmen, knytband saknas.
600:Akrell 1841 för upplagan 1846. Detta är
den andra något förminskade upplagan av
Funcks karta över Stockholms omgivningar,
i skala 1:40000. En större utgåva i skala 1:100000 kom 1879. Carl Oscar Funck (f.
1812) gav redan 1839 ut en karta med titeln ”Wägvisare i Stockholm”.

23 (ERICSSON, Olof Abraham.) Promenader genom Stockholm. Tio vuer i
stålstick, med upplysande text af O.
A. E-n. Stockholm, P. Adolf Huldberg,
Bazarn å Norrbro/ Hörbergska Boktryckeriet, 1852. Tvär 4:o. 24 s.+ 10 grav.
stålsticksplanscher. Något fläckig, två
planscher med liten reva i kanten. Förlagets bruna klotryggsband med litogr.
pappärmar. Uppmonterade inre falsar.

2500:Akrell 32. Bygdén s. 52. Stålsticken
utförda av Joh. Poppel efter vyer av
C. Calmeyer och Ferdinand Tollin, desamma som återfinns i Tollins ”Utsigter af
Stockholm” (1841), tryckta i Darmstadt av G. G. Lange. Bildtexterna på svenska och
tyska.

24 (ERICSSON, Olof Abraham.) Promenader genom Stockholm. Tio vuer i stålstick,
med upplysande text af O. A. E-n. Stockholm, P. Adolf Huldberg, Bazarn å Norrbro/ Hörbergska Boktryckeriet, 1852. Tvär 4:o. 24 s.+ 10 grav. stålsticksplanscher.
Planscherna med skyddspapper. Lagerfläckig, huvudsakligen dock texten. Förlagets röda klotrygg med litogr. pappärmar, det främre dock nött.
2200:Akrell 32. Bygdén s. 52. Stålsticken utförda av Joh. Poppel efter vyer av C. Calmeyer och Ferdinand Tollin, desamma som återfinns i Tollins ”Utsigter af Stockholm”
(1841), tryckta i Darmstadt av G. G. Lange. Bildtexterna på svenska och tyska.

25 BACKMAN, Gustaf. Guide pittoresque de l’étranger dans Stockholm et ses
environs. Avec vignettes dans le texte. D’aprés le suédois par Gustave Backman.
Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1853. 12:o.
(4),+ 160 s. Med ett flertal helsidesträsnitt. Lagerfläckig. Samtida hkbd med lätt guldornerad rygg,
gröna nötta marmorerade pappärmar. Med Mary
Lloyds namnteckning på titelsidan och med John
Swensks exlibris. Stockholms stadsarkivs etikett
på bakre pärmens insida och dess bibliotekstämpel på titelbladets baksida.
750:Akrell 1064. Gustaf Backman (1789-1871) var ryttmästare, men även översättare till
franska och författare till franska poem samt ”Om myntväsendet i Sverige” 1850.

26 (DANIELSSON, K. A.) Minne af illuminationen i Stockholm, den 9 februari 1853. Med
teckningar. Stockholm, P. A. Huldbergs förlag,
1853. 12:o. 44 s.+ 7 xylograferade planscher. Ett
träsnitt i texten. Enstaka småfläckar, något
större på titelbladet och första planschen. Senare blått kbd med guldornerad rygg och röd
titeletikett, främre tryckta originalomslaget
medbundet (Ivar Hanssons bokbinderi.) Med
Knut A. Tengdahls resp. Stockholms stadsarkivs exlibris och det senares stämpel på titelsidan samt utgallringsstämpel.
1500:Akrell 1068. Teckningarna av xylografen Johan
Gustav Wahlbom. Förord av Georg Svederus. Illuminationerna var till firande av att Oscar I återfått hälsan efter en svår sjukdom

27 Stockholm och dess omgifningar. Med tio
fina stålstick. Stockholm, P. A. Huldbergs
bokhandel, 1853. 8:o. 78 s.+ 10 grav. planscher,+ stor utvikbar grav. karta. Lagerfläckar,
titelbladet bruntonat. Kartan med papperslagning. Något nött samtida hfrbd, guldornerad
rygg, nött vid kapitälen. Frampärmen med
förgyllda initialerna ”P.Ö.”. Ur Carl Olov
Sommars bibliotek, med hans exlibris. 2200:Akrell 1067 & 1729 Bygdén s. 57. Tryckt hos
Hörbergska boktryckeriet. Plancherna huvudskligen efter F. Tollin men även efter C.
Calmeyer och graverade av Joh. Poppel, med
svensk och tysk text. Kartan av C. F. Ström,
renoverad 1858 [=1853].

28 DAHLSTRÖM, C. A. & (KJELLMAN-GÖRANSON, J. A.). I Stockholm. Teckningar af C. A. Dahlström, med text af Norna Gäst. Stockholm, J. J. Flodin, 1856.
8:o. (4),+ 96 s.+ 24 litogr. planscher. Samtida blindpressat kbd med titeln i guld på
frampärmen. Något blekt rygg och liten skada på främre falsen vid övre kapitäl,
försättsbladet något solkigt.
900:Akrell 1081. Litografierna är tryckta hos A. M. Spong och texten hos Joh. Beckman.
Carl Andreas Dahlström (1806-69) var konstnär och produktiv utgivare av illustrerade böcker, ofta i samarbete med J. A. Kjellman-Göranson (Norna Gäst). Traditionell humoristisk skildring av vardags- och folkliv, här hjälpligt placerat i Stockholmsmiljö. De två samarbetade även med ”Teckningar ur svenska folklifvet” (1857)
och ”Teckningar ur hvardagslifvet” (1858).

29 DAHLSTRÖM, C. A. & (KJELLMAN-GÖRANSON, J. A.). I Stockholm. Teckningar af C. A. Dahlström, med text af Norna Gäst. Stockholm, J. J. Flodin, 1856. 8:o. (4),+ 96 s.+ 24 litogr. planscher.
Lagerfläckig, kraftigare fläckig och med fuktrand mot
slutet. Nött samtida kbd.
600:Akrell 1081. Litografierna är tryckta hos A. M. Spong och
texten hos Joh. Beckman. Carl Andreas Dahlström (180669) var konstnär och produktiv utgivare av illustrerade
böcker, ofta i samarbete med J. A. Kjellman-Göranson
(Norna Gäst). Traditionell humoristisk skildring av vardags- och folkliv, här hjälpligt placerat i Stockholmsmiljö.
De två samarbetade även med ”Teckningar ur svenska
folklifvet” (1857) och ”Teckningar ur hvardagslifvet” (1858).

30 SCHEUTZ, Georg. Stockholm. Illustrerade utkast.
Stockholm, Axel Hellstens Förlag, 1860. 8:o. (6),+
191,+ (blank),+ V,+ (2) s.+ lös utvikbar litogr. karta
i ficka. Rikt illustrerad med träsnitt i texten, delvis
helsides. Förlagets blindpressade gröna okbd, frampärmen med titeln “Illustreradt Stockholm” i guld
tillsammans med Birger Jarl, något nött i kanterna.

750:Akrell 1114. Bygdén s. 57. Kartan i mycket fint
skick. Mycket innehållsrik och fint illustrerad
guidebok över Stockholm och omgivningar. Georg
Scheutz (1785-1873) var både författare, publicist
och uppfinnare. Han byggde bl.a. en av de första
fungerande, programmerbara räknemaskinerna.
Som publicist var han aktiv liberal för utökad tryck- och näringsfrihet. Dessa intressen ligger säkert
bakom notisen i boken att den är tryckt hos Axel
Hellsten ”...med snällpress af J. G. A. Eichhoff’s i
Köpenhamn tillverkning”.

31 SCHEUTZ, Georg. Stockholm. Illustrerade utkast.
Stockholm, Axel Hellstens Förlag, 1860. 8:o. (6),+
191,+ (blank),+ V,+ (2) s.+ lös utvikbar litogr. karta i
ficka. Lättare fläckar. Rikt illustrerad med träsnitt
i texten, delvis helsides. Förlagets blindpressade

bruna okbd, frampärmen med titeln “Illustreradt
Stockholm” i guld tillsammans med Birger Jarl.
Fickan till kartan med reva, annars fint exemplar.

1100:Akrell 1114. Bygdén s. 57. Kartan i mycket fint
skick. Mycket innehållsrik och fint illustrerad
guidebok över Stockholm och omgivningar. Georg
Scheutz (1785-1873) var både författare, publicist
och uppfinnare. Han byggde bl.a. en av de första
fungerande, programmerbara räknemaskinerna.
Som publicist var han aktiv liberal för utökad tryck- och näringsfrihet. Dessa intressen ligger säkert
bakom notisen i boken att den är tryckt hos Axel
Hellsten ”...med snällpress af J. G. A. Eichhoff’s i
Köpenhamn tillverkning”.

32 ERICSON, Nils. Jernväg genom Stockholm. Föredrag hållet i De La Croix’ salong
den 21 mars 1863, af N. Ericson. Stockholm, Huldberg & Komp, 1863. Folio. (2),+
30 s.+ stor utvikbar litogr. karta över
Stockholm (80,5 x 61,5 cm). Något bruntonade kanter och hörn. Kartan med lätt
förstärkning i vecken. Modernt brunt
marmorerat pappband med titeletikett
på frampärmen (Lotta Löwgren). Blindstämpel från Stockholm stads stadsarkivs bibliotek.
5000:Fint exemplar av Nils Ericsons viktiga
föredrag i de La Croix’ salong 1863. Här
lade han fram sin plan på en sammanbindningsbana mellan järnvägsnäten i
södra och norra Stockholm, med Centralstationen vid Vasagatan. De La
Croix’ salong vid Brunkebergstorg var ett
känt dans- och teaterpalats. Detta blev
nästan även Nils Ericsons avskedsföreställning då han samma år tog avsked som
chef för Statens järnvägsbyggnader och han erhöll den 30 december samma år en
årlig statspension på 15000 riksdaler.

33 Plan af Stockholm, jemte karta öfver Stockholms omgifningar. [=Omslagstitel.] Stockholm, Albert Bonniers förlag, (1863).
8:o. (8) s.+ utvikbar litogr. karta (29 x 24,5 cm),+ utvikbar
karta (14,5 x 22 cm). Förlagets klotryggsband med gula tryckta
pappärmar. Främre pärmen med namnstämpeln ”Montgomery -28”.
1200:Främre pärmen med trägravyr föreställande Riddarholmskyrkan och bakre ”Stockholm från Mälaren”. Den mindra kartan
med titeln ”Stockholms omgifningar”.

34 THOMÉE. Gustaf. Stockholmska promenader. Hufvudstadens historiska minnen, offentliga inrättningar, förnämsta byggnader och andra föremål, som förtjena
att ses, jemte ströftåg genom Stockholms omgifningar. En handbok såväl för resande som för alla
stockholmsbor. Med 56 illustrationer samt 2:ne
kartor. Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1863.
8:o. (4),+ 448 s.+ 24 planscher,+ 2 kartor, varav en
utvikbar. Trägravyrer i texten. Delvis lagerfläckig
och med enstaka småfläckar, bl.a. på ena kartan.
Förlagets klotryggsband med tryckt etikett, tryckta
gula pappärmar. Ur Carl Olov Sommars bibliotek,
med hans exlibris.
750:Akrell 1144. Bygdén s. 58. Det trycka främre omslaget med bild av slottet. Författaren och översättaren
Gustaf Thomée (1812-67) skriver i förordet att boken bygger på artiklar tidigare
publicerade i Stockholms dagblad, men här sammanställde och utökade.

35 THOMÉE. Gustaf. Stockholmska promenader. Hufvudstadens historiska
minnen, offentliga inrättningar, förnämsta byggnader och andra föremål, som
förtjena att ses, jemte ströftåg genom
Stockholms omgifningar. En handbok
såväl för resande som för alla stockholmsbor. Med 56 illustrationer samt
2:ne kartor. Stockholm, Albert Bonniers
förlag, 1863. 8:o. (4),+ 448 s.+ 24 planscher,+ 2 kartor, varav en utvikbar. Trägravyrer i texten. Fläckig och lagerfläckig. Renoverat okbd, ryggen monterad på
nya klot, nya försättsblad.
450:Akrell 1144. Bygdén s. 58. Det trycka främre omslaget med bild av slottet. Författaren och översättaren Gustaf Thomée (1812-67) skriver i förordet att boken bygger
på artiklar tidigare publicerade i Stockholms dagblad, men här sammanställde och
utökade.

36 Stockholm och dess nejder. En kort framställning af hufvudstadens historia jemte
beskrifning på de märkligaste ställen så väl inom densamma som i dess närmaste
grannskap, försedd med 40 vackra afbildningar af de kungliga lustslotten, hufvudstadens offentliga platser och mera framstående byggnader. Stockholm, Axel
Hellstens Förlag, 1865. (8),+ 71 s.+ lös utvikbar litogr. karta i ficka (kartan daterad
1866.). Kartan fläckig och med revor. Tryckta originalpappärmar i fint skick. Med
en namnteckning daterad 1865.
800:Ej i Akrell eller Bygdén. Boken kunde köpas både med och utan karta. Med karta
kostade boken enligt bakre pärmen 1 riksdaler och 25 öre och utan karta endast 1
riksdaler.

37 Illustrerad plan af Stockholm jemte kartor öfver Stockholms omgifningar, Mälaren, kanalen till Götheborg, resrouter genom Sverige och tretton pittoreska vyer
från hufvudstaden och dess nejder. [=Omslagstitel.]
Stockholm, Albert Bonnier, (1857). 8vo. Utvikbar litogr.
karta uppmonterad på väv med på ena sidan ”Plan
af Stockholm” omgiven av ”Kanalvägen” (37,5 x 32
cm.), med på baksidan uppmontet två mindre kartor
”Mälaren och dess omgifningar” (16,5 x 20,5 cm.) och
”Stockholms omgifningar” (16,5 x 20,5 cm.),+ utvikbar
karta ”Stockholm specialkarta öfver inre staden” (16,5
x20 cm). Förlagets gröna klotryggsband med pappärmar, främre pärmen med litogr. titelomslag, det bakre
med litogr. karta över Skandinavien, blågula knytband.

2500:Fint exemplar av denna ovanliga kartsamling. Runt om de mindre kartorna återfinns de 13 pittoreska vyerna samt ett ”Panorama af Stockholm från Mosebacke”.
Åtföljs ibland av det 28 sidiga texthäftet ”Notiser för resande i Stockholm”.

38 Illustrerad plan af Stockholm jemte kartor öfver Stockholms omgifningar, Mälaren, kanalen till Götheborg,
resrouter genom Sverige och tretton pittoreska vyer från
hufvudstaden och dess nejder. [=Omslagstitel.] Stockholm, Albert Bonnier, (1857). 8vo. Tre utvibara litogr.
kartor, ”Plan af Stockholm” omgiven av ”Kanalvägen”
(37,5 x 32 cm.), en med två mindre kartor ”Mälaren och
dess omgifningar” (16,5 x 20,5 cm.) och ”Stockholms

omgifningar” (16,5 x 20,5 cm.), samt ”Stockholm specialkarta öfver inre staden”
(16,5 x20 cm). Med: Notiser för resande i Stockholm jemte förteckning öfver gator
och gränder inom Stockholm. Bihang till Plankarta öfver Stockholm och dess
omgifningar. Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1869. 8:o. 28 s. Förlagets gröna
klotryggsband med pappärmar, främre pärmen något nött med litogr. titelomslag,
det bakre med litogr. karta över Skandinavien. Den stora kartan över Stockholm
tejplagad i veck.
2600:Fint exemplar av
denna ovanliga
kartsamling. Runt
om de mindre kartorna återfinns de
13 pittoreska vyerna
samt ett ”Panorama
af Stockholm från
Mosebacke”. Huruvida texthäftet egentligen hör till är oklart.
Linnström nämner
det inte.

39 CARLÉN, Octavia. Nyaste beskrifning öfver Stockholm
och dess omgifningar. Kort handbok för resande, efter tillförliteliga källor utarbetad af Octavia Carlén. Stockholm,
Oscar L. Lamm’s förlag, 1866. 8:o. 112 s.+ utvikbar litogr.
karta. Genomgående kraftigt lagerfläckig. Samtida hfrbd
med guldornerad rygg.
500:Akrell 1163. Bygdén s. 53. Octavia Carlén (1828-81) skrev vid
sidan av romaner ett stort antal guideböcker till Stockholm
med omgivningar.

40 Les environs de Stockholm. Avec une pointe sur Upsal. Simple causeries par un
Stockholmois (de Paris). 12 planches coloriées. Stockholm, Albert Bonnier, 1866.
Tvär 8:o. 16 s.+ 12 färglitogr. planscher. Texten hårt lagerfläckig, planscher med
småfläckar och kraftig papperslagning i innermarginal mellan s. 4 och 5. Nött
blindpressat grönt kbd, frampärmen med titeln i guld och en förgylld bild av
Gripsholm, hårt lagad inre främre fals. Namnteckningar.
1200:Planscherna är litograferad av Em. Bærentzen & ci. Flera fina djurgårdsbilder,
bl.a. Hasselbacken och Byströms villa.

41 CARLÉN, Octavia. Drottningholm. Dess historia,
samlingar och närmaste omgifningar. Anteckningar af
Octavia Carlén. Andra öfversedda upplagan. Stockholm,
Ebeling & Comp. Förlag, 1868. 8:o. 6,+ (4),+ 7-223 s. Samtida klotryggsband med tryckta pappärmar.
800:Setterwall 6022. Bygdén s. 97. Fint exemplar av den andra
upplagan, den första utkom 1861. Däremellan hade en del
av samlingarna flyttats till det nyinvigda Nationalmuseum, samtidigt som en del av museets samlingar hamnade
på Drottningholm, vilket påpekas i bokens inledning.

42 [Sammanbindningsbanan.] MÖRNER, S. & BERGMAN, P. C. Sammanbindnings-banan genom Stockholm. Teckningarne af P. C. Bergman. Crayonritningen af A. Nay. Beskrifningen af S. Mörner. Stockholm, Abr. Lundquist & C:s
lithografiska institut/ J. & A. Riis, 1870. Tvär 8:o. 20 s.+ utvikbar planritning,+
lång leporellsvikning med 16 färglitograferade planscher. Lätta fläckar. Något nött
förlagsklotryggsmapp med pappärmar, den främre med uppklistrat litograferat
omslag, snörspännen kvar.
5000:-

Akrell 51. Fint exemplar av denna
berömda beskrivning av sammanbindningsbanan mellan det södra järnvägsnätet och det norra, med möte vid
Centralstationen. Omslagstiteln är: 16
utsigter i färgtryck af sammanbindnings-banan genom Stockholm och dess
utsträckning till Liljeholmen med plan
och profilkarta samt text (med angivelsen J. J. Flodins förlag).

43 Plankarta öfver Stockholm. [=Omslagstitel.]
Stockholm, P. A. Huldbergs bokhandel, (ca. 1870).
8:o. (4) s.+ utvikbar litogr. karta. (60,5 x 52 cm.)
Kartan förstärkt i vecken, med två små revor i
kartan och ett hål i marginalen. Förlagets klotryggsband med gult tryckt pappomslag, förstärkning i inre falsar och moderna inre pärmpapper.

1500:Ovanlig. Sammanbindningsbanan finns med men
inte Vasabron. På frampärmen en trägravyr över
Nationalmuseum. P. A. Huldbergs gav ut ett flertal
kartor över Stockholm, ofta i samarbete med T. A.
von Mentzer.

44 Illustrerad vägvisare i Stockholm och dess omgifningar. Med omkring 80 illustrationer samt planer och kartor öfver Stockholm, dess omgifningar, Djurgården
och Upsala. Tredje omarbetade upplagan. Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1879.
8:o. Front,+ 20,+ (2),+ 21-180 s.+ 4 kartor, varav två utvikbara (en stor). Lagerfläckig, ställvis hårt, den stora kartan med revor. Sammanbunden med:
EKSTRÖM, F. W. Riddarholmskyrkan. Vägledning för besökande derstädes. Nionde uplagan. Stockholm, Associations-boktryckeriet, 1886. 8:o. 32 s. Samtida rött
hkbd, guldornerad rygg.
500:-

Jmf Akrell 1224 för andra upplagan. Denna rikt illustrerade guidebok blev mycket omtryckt och fick långt
liv, med många omarbetade och utökade upplagor.
Den första kom 1872, och byggde åtminstone delvis
på Gustaf Thomée. Efter fjärde upplagan bytte den
namn till ”Stockholm och dess omgifningar. Illustrerad handbok för resande” och fortlevde till åtminstone en åttonde upplaga 1902. En reklambilaga på
10 sidor är troligen bortplockad före inbindningen.
Den första upplagan av Fredrik Wilhelm Ekströms
lilla guide över Riddarholmskyrkan utkom 1875 och
åtminstone 21 upplagor utkom, den sista 1899. Han
gav även ut en förteckning på alla fanor och standarter m.m. som fanns i Riddaholmskyrkan.

45 Souvenir de Stockholm. Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1875. Tvär 8:o. 11,+ (1)
s.+ utvikbar litogr. karta,+ leporellovikt
plansch i 12 segment. Texten på orange
papper. Blindpressat lila okbd, något
nött rygg, frampärmen med text i guld
och grönt.
2000:Text på svenska, tyska och engelska.
Leporelloplanschen med 44 bilder efter
fotografier, varav två panoramor och två
bilder på sammanbindningsbanan.

46 Stockholm. [=Pärmtitel.] Litet leporelloalbum med 20 bilder från Stockholm.
Stockholm, Centraltryckeriet, (ca 1875). 20 tonlitografier inom rött ramtryck (7,5
x 11,5 cm). Samtida grönt blindpressat kbd med titeln i guld på frampärmen. Fint
skick.
600:-

47 CARLÉN, Octavia. Stockholms slott och dess historiska minnen. Tredje genomsedda upplagan. Med
25 illustrationer och planritning. Stockholm, Albert
Bonniers förlag, 1875. 8:o. (4),+ 163,+ (1) s. Förlagets
pappband med tryckta pärmar. Något trasig rygg och
nötta hörn.
300:Akrell 1230. Bygdén s. 77. Planritningen återfinns på
försättsbladet. Octavia Carlén (1828-81) skrev vid sidan av romaner ett stort antal guideböcker till Stockholm med omgivningar. Guiden till slottet utkom
första gången 1866.

48 CARLÉN, Octavia. Gripsholms slott, dess historia,
tafelsamling m.m. Anteckningar af Octavia Carlén
Ny, omarbetad upplaga. Med 5 illustrationer. Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1877. 8:o. 123,+ (1) s.+ 2
planscher. Kraftigt lagerfläckig. Förlagets pappband
med tryckta pärmar, något trasig rygg och nötta
hörn.
250:Octavia Carlén (1828-81) skrev vid sidan av romaner
ett stort antal guideböcker till Stockholm med omgivningar.

49 Utsigt af Stockholm och dess omgifningar
från Belvédère. Stockholm, Nils Gleerups
förlagsexpedition, (ca. 1876). Långt, utvikbart färglitogr. panorama (19,5 x 223 cm).
Småfläckar. I nött rött förlagsklotband med
pärmtiteln ”Stockholm från Belvédère” i guld
på frampärmen, och med lätta stänk. 4000:Panorama över Stockholm från öster till
öster. Tryckt hos A. L. Norman Boktryckeri
aktiebolags lithogr. afdelning. Det höga tornet Belvédère på Skansen byggdes åren
1874-76 av Oskar II:s läkare F. A. Västfelt. Det döptes 1893 om till Bredablick, vilket
det heter än idag. Rundmålningen startar med Rosendals slott åt öster, rör sig förbi
Nacka, Södermalm, Gamla stan, Norr- och Östermalm, Gärdet med Lidingö i bakgrunden och så småningom tillbaka till Djurgården.

50 Utsigt af Stockholm och dess omgifningar från
Belvédère. Stockholm, Nils Gleerups förlagsexpedition, (ca. 1876). Långt, utvikbart färglitogr.
panorama (19,5 x 223 cm). I nött rött förlagsklotband med pärmtiteln ”Stockholm från Belvédère” i guld på frampärmen, ryggen delvis trasig.

3500:Panorama över Stockholm från öster till öster.
Tryckt hos A. L. Norman Boktryckeri aktiebolags lithogr. afdelning. Det höga tornet Belvédère på Skansen byggdes åren 1874-76 av Oskar II:s läkare F. A. Västfelt.
Det döptes 1893 om till Bredablick, vilket det heter än idag. Rundmålningen startar
med Rosendals slott åt öster, rör sig förbi Nacka, Södermalm, Gamla stan, Norroch Östermalm, Gärdet med Lidingö i bakgrunden och så småningom tillbaka till
Djurgården.

51 Ny plan af Stockholm, jemte notiser för resande på svenska, tyska, franska och engelska. [=Omslagstitel.] Stockholm,
Albert Bonniers förlag, 1877. Utvikbar litograferad karta på
väv (43 x 36,5 cm). Samt: Bihang till Plankartan öfver Stockholm. Vägledande notiser för resande i Stockholm. [=Rubrik.] Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1878. 8:o. 22,+ (4) s.
Klotryggsband med tryckta pappärmar. Med E. G. Flodings
namnteckning. Fint exemplar.
1200:Kartan litograferad hos Schlachter & Seedorff. På främre
omslaget en trägravyr med Norrbro från Lejonbacken.

52 MANKELL, Julius. Stockholm förr och nu af J.
Mankell. Med sex planscher i tontryck. Stockholm,
Næslund & Brunius Förlag, 1877. 8:o. 95 s.+ 6 litogr.
planscher. Bruntonad och med fläckar s. 3-5. Något nött grönt dek. okbd, frampärmen med titeln
i guld. Bo Swedéns namnteckning i bläck på eftersättsbladet.
600:Akrell 1252. Bygdén s. 55. Planscherna litograferade
hos A. L. Normans litografiska institut. Texten
är samma som i ”Stockholm i fordna dagar”, som
Mankell gav ut 1874.

53 MANKELL, Julius. Stockholm förr och nu af J.
Mankell. Med sex planscher i tontryck. Stockholm,
Næslund & Brunius Förlag, 1877. 8:o. 95 s.+ 6 litogr. planscher. Något nött grönt, dekorerat okbd,
frampärmen med titeln i guld. Litet loss i inner
fals. Stämpel från Kooperativa förbundets arkiv på
försättsbladet och ett litet hål.
750:Akrell 1252. Bygdén s. 55. Planscherna litograferade
hos A. L. Normans litografiska institut. Texten
är samma som i ”Stockholm i fordna dagar”, som
Mankell gav ut 1874.

54 CARLÉN, Octavia. Riddarholms-kyrkans historia och märkvärdigheter. Nionde upplagan. Med
porträtter af Gustaf II Adolf, Oscar I, drottning
Josefina och Carl XV samt afbildningar af Riddarholmskyrkan och Carl Johans sarkofag. Stockholm,
Albert Bonniers förlag, 1878. 8:o. 28 s. Häftad, med
tryckt omslag. Namnteckning.
450:Akrell 1255. Den första upplagan utkom 1866. Illustrationerna av kyrkan och sarkofagen finns på
omslaget. Alla fanor och andra krigstrofeer fanns
vid denna tid fortfarande i Riddarholmskyrkan och
redovisas noggrant här.

55 FUNCK, Carl Oscar. Karta öfver Stockholm
och dess omgifningar upprättad och graverad av C. O. Funck 1879. Stockholm, Generalstabens lithografiska inrättning, (1879). Stor
utvikbar, gränskolorerad litogr. karta monterad
på väv (85 x 73 cm.). Lätta små fläckar. I nött
samtida rött kbd, frampärmen med titel i guld,
knäck i övre hörnet.
1500:Skala 1:100000. Detta är den fjärde och största
av Carl Oscar Funcks (f. 1812) kartor över Stockholms omgivningar. Tidigare upplagor i mindre i
skala (1:40000) kom 1846 och 1852, och den första
redan 1839 med titeln ”Wägvisare i Stockholm”.

56 WEJDLING, O. Stockholm med dess nya regleringsplan. [=Omslagtitel.] Stockholm, Programbladets
tryckeri, 1881. 8:o. 32 s.+ stor utvikbar litogr. karta
monterad på väv (51 x 41 cm.). Textbladet trasigt i ryggen och med första sidan med rubriken bortklippt,
med textförlust på s. 2. Kartan med lagerfläckar. Samtida blindpressat tegelrött kbd, frampärmen med titel
i guld. Texen monterad på främre pärmens insida och
kartan på bakre.
600:Akrell 1762. Nött och trasigt exemplar. Kartan har rotemannadistrikten utmärkta.

57 BRODIN, Rudolf & DAHLMAN, Carl Edvard. Karta öfver
Stockholm af Rudolf Brodin och C. E. Dahlman, rättad och
med nya stadsplanen kompletterad 1883. (Stockholm), Generalstabens litografiska antalt (1883). Litograferad karta. 53x57
cm. Vikt och uppfodrad på väv. Tillsammans med:
Beskrifning till kartan öfver Stockholm. Stockholm, P. A.
Norstedt & söner, 1883. 8:o. 53 s. Rött dek. okbd.
1100:Många olika upplagor kom av Brodin och Dahlmans karta,
med olika ackompanjerande beskrivningar. Den första upplagan kom 1872, en sjunde kom 1912.

58 BRODIN, Rudolf &
DAHLMAN, Carl Edvard.
Karta öfver Stockholm
enligt senast fastställd
reglering samt med både
nya och gamla gatunamn.
Granskad å Stadsingeniörskontoret. Tredje
upplagan. Stockholm,
P. A. Norstedt & söner,
1885-86. Färglitogr. karta.
(47,5x47 cm.) Med text på
baksidan. Vikt och med
revor i vecken. Tryckt bakre omslag med spår av
främre bevarat.
300:Kartan är litograferad hos Generalstabens litografiska anstalt 1885. Texten på
baksidan är paginerad i 11 sidor, uppdelat i vikningarna. Med tryckåret 1886.
Många olika upplagor kom av Brodin och Dahlmans karta, med olika ackompanjerande beskrivningar. Den första upplagan kom 1872, en sjunde kom 1912.

59 GRÖNSTEDT, Johan. Grönstedts handbok öfver Stockholm för resande 1886.
Stockholm, O. I. Svanbäcks boktryckeri-aktiebolag, 1886. 8:o. 116 s. Häftad, med
tryckta omslag. Sprucken i ryggen och det bakre omslaget med reva.
500:Akrell 1323. Bygdén s. 54. Rolig och personligt
hållen guidebok, så att de som kommer till
Stockholm ”...på kortaste tid hinna med att
se så mycket som möjligt” och finna ”hvar de
fördelaktigast kunna göra sina uppköp”. Johan
Grönstedt (1845-1929) var son till vinhandlaren
m.m. Johan Daniel Grönstedt och kunde tack
vare sin förmögenhet leva som författare och
mecenat. Han var involverad i ett flertal periodiska publikationer samt producerade lyrik,
dramatik, skönlitteratur och småskrifter inom
bl.a. gastronomi och grafologi ända upp i åttioårsåldern.

60 EURÉN, D. M. Ångbåtskarta öfver Stockholms omgifningar, utgifven af D. M. Eurén. Saltsjösidan 1-2. Stockholm, Centraltryckeriet, (1886). Två utvikbara kartor
uppfodrade på väv. Samt: Alfabetiskt register öfver ställen i Stockholms omgifningar som anlöpas af ångbåtar.
Saltsjösidan. (Bilaga till D. M. Euréns ångbåtskarta).
[=Rubrik.] Södertälje, Accidenstryckeriet, 1890. 8:o. 8 s.
Insatta i något nött grönt okbd, frampärmen med titeln
i guld.
600:Utkom även reviderad 1897.

61 EURÉN, D. M. Ångbåtskarta öfver Stockholms omgifningar, utgifven af D. M. Eurén, Mälaresidan 1-2. Upprättad 1886, reviderad 1897. Stockholm, Centraltryckeriet, (1897). Två utvikbara kartor uppfodrade på väv.
Nötta och fläckiga. Insatta i rött nött okbd, frampärmen
med titeln i guld.
400:-

62 SELANDER, Nils. Karta öfver Stockholms omgifningar. (Stockholm), Generalstabens litogr. anstalt, (1886). Stor utvikbar,
kolorerad litogr. karta (52x84 cm). Kartan
uppfodrad på väv, något fläckig och solkig,
lätt skada i hörn. Rött okbd med svartpräglad, något solkig, frampärm med titeln i
guld, något nött rygg.
750:Akrell 1858. Kartan i skala 1:50000. Nils
Selander (1845-1922) gav tillsammans med
sin bror Edvard även ut minnesboken ”Två gamla Stockholmares anteckningar”
(1920) och postumt utkom ”Carl XV:s glada dagar, ur två gamla Stockholmares anteckningar från 1860- och 1870-talen” (1927).

63 BJURHOLM, Anders. Om uppfartsvägar till Södermalm. I. Stockholm, CentralTryckeriet, 1887. 8:o. 32 s.+ 2 utvikbara litogr. kartor. Lätt lagerfläckig på titelbladet.
Häftad, med tryckt omslag.
1500:Akrell 1331. Bygdén s. 92. Allt som utkom av denna presentation av olika alternativ
för nord-sydliga genomfartsleder på Södermalm, i dragning närmast motsvarande
både Östgötagatan och Reenstiernas gata, men nedgrävda. Söderledstunneln är väl
den moderna motsvarigheten. Anders Bjurholm (1826-1913) var framgångsrik bryggare i Stockholm (Bjurholms porter var t.o.m. en exportprodukt) och under många
år ordförande i Bryggarämbetes i Stockholms pensionskassa, liksom ledamot av
Stockholms stadsfullmäktige. Han har gett namn åt Bjurholmsgatan på Södermalm.

64 FLORMAN, Gösta. Panorama öfver
Stockholm [=Pärmtitel.] (Stockholm,
1888). Leporellvikt fotopanorama (11,5 x
68 cm), bestånde av fyra ihopmonterade
fotografier. Samtida mörkrött kbd. 2500:Panoramat är fotograferat från Katarina kyrka. Gösta Florman (1831-1900) var
framgångsrik porträttfotograf i Stockholm.

65 BRODIN, Rudolf & DAHLMAN, Carl Edvard.
Karta öfver Stockholm af Rudolf Brodin och
C. E. Dahlman, rättad och med nya stadsplanen
kompletterad 1893. (Stockholm), Generalstabens
litografiska antalt (1893). Litogr.karta. (53x57
cm.) Vikt och med revor. Tillsammans med:
ODÉN, K. G. Beskrivning till R. Brodins och
C. E. Dahlmans år 1890 ånyo utgifna, å stadsingeniörskontoret granskade samt med de nya
gatunamnen försedda karta öfver Stockholm
jämte vägvisare för resande. Ny upplaga. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1890. 8:o. 56 s.
Rött klotryggsband med tryckta pappärmar.

450:Många olika upplagor kom av Brodin och
Dahlmans karta, med olika ackompanjerande
beskrivningar. Den första upplagan kom 1872, en
sjunde kom 1912.

66 BRODIN, Rudolf & DAHLMAN, Carl Edvard. Karta öfver Stockholm af Rudolf
Brodin och C. E. Dahlman, rättad och med nya
stadsplanen kompletterad 1895. (Stockholm), Generalstabens litografiska antalt (1895). Litograferad
karta. 53x59 cm. Vikt och uppfodrad på väv. Tillsammans med:
Beskrifning till R. Brodins och C. E. Dahlmans år
1895 ånyo utgifna, å stadsingeniörskontoret granskade karta öfver Stockholm jämte vägvisare för
resande. Ny upplaga. Stockholm, P. A. Norstedt &
söner, 1896. 8:o. 56 s. Rött dek. okbd.
950:Kartan med en infälld speicalkarta över
Djurgården. Många olika upplagor kom av Brodin
och Dahlmans karta, med olika ackompanjerande
beskrivningar. Den första upplagan kom 1872, en
sjunde kom 1912.

67 BRODIN, Rudolf & DAHLMAN, Carl Edvard. Karta öfver Stockholm af Rudolf
Brodin och C. E. Dahlman, rättad och med nya stadsplanen kompletterad 1890.
(Stockholm), Generalstabens litografiska antalt (1890). Litograferad karta. 53x59
cm. Vikt och uppfodrad på väv. Tillsammans med:
Beskrifning till R. Brodins och C. E. Dahlmans år 1895 ånyo utgifna, å stadsinge-

niörskontoret granskade karta öfver Stockholm jämte vägvisare för resande. Ny
upplaga. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1890. 8:o. 56 s. Något lös i häftning.
Titelbladet till Beskrivningen loss. Rött dek. okbd, något nött rygg.
850:Kartan med en infälld speicalkarta över Djurgården. Många olika upplagor kom
av Brodin och Dahlmans karta, med olika ackompanjerande beskrivningar. Den
första upplagan kom 1872, en sjunde kom 1912.

68 Stockholm med omgifningar samt 1897 års Industri-Utställning i ord och bild.
Chicago, Svenska tribunens förlag, 1896. Illustrerad. Tvär 8:o. 165,+ (2) s. Dek. blått
okbd.
750:Dahllöf 1358. Fotografier från Stockholm och med teckningar till den kommande
utställningen. Ohämmad reklamtext för att locka svenskamerikaner till Stockholm.

69 Minne från Utställningen i Stockholm 1897. Serie
I-II. [=Omslagstitlar]. Stockholm, Svenska tryckeriaktiebolaget, (1897). Tvär 8:o. 23; 22 planscher med
fotografier. Sammanbunden med:
Gamla Stockholm. [=Omslagstitel]. Stockholm,
Svenska tryckeriaktiebolaget, 1897). Tvär 8:o. 16
planscher med fotografier. Nött rött halvmarokängband, rygg med upphöjda band med lagad skada, guldornerade pärmar med tre
kronor i guld på frampärmen. Samtliga omslag medbundna.
1500:Alla tre serierna är utgivna av Axel Lindahls Fotografiaffär. Häftesomslagen till
”Minne” 1-2 liksom till ”Gamla Stockholm” är tecknade av Axel Sjöberg och tryckta hos Iduns tryckeri. Omslaget till den första serien ”Minne” är grönt, det andra
rött.Axel Theodor Lindahl (1841-1906) var en av Sveriges främsta resande vyfotografer. Han gjorde stora serier med stereofotografier över Sverige och Norge och
deltog i flera internationella utställningar. Han etablerade sig i Södertälje 1881 och
sålde 1883 en del av verksamheten under namnet Axel Lindahls Fotografiaffär till
Almqvist & Wiksell i Stockholm.

70 Minne från Stockholm. Illustrerad vägvisare
inom hufvudstaden och dess omgifningar.
Stockholm, Aktiebolaget Svanbäcks boktryckeri,
1897. 8:o. XVI,+ 76,+ (4) s. Förlagspappband, med
litograferade blå omslag med text i guld, liten
nötning på främre. Bakre omslaget med reklam.

400:Illustrerad med fotografier och en dubbelsidig
karta i pagineringen.

71 Minne från allmänna Konst och industriutställningen i Stockholm 1897. [=Omslagstitel.] (Stockholm,
1897.) 12:o. Utvikbart leporelloalbum (13,5 x 97,5 cm)
med ett litet litogr. panorama över utställningen och 14
bilder från Stockholm. Häftad, med litogr. omslag. Små
revor och blänkstänk på det bakre omslaget.
1200:-

72 Stockholm 1897. Illustrerad vägvisare. Illustrierter Plan. Plan illustré. Illustrerad
plan. [=Omslagstitel.] Jönköping, Schmidt & Rendahl/ Jönköpings litogr. aktiebolag, 1897. Utvikbar litogr. karta (47,5 x 62,5 cm). En större reva i veck. Ihopvikt i ett
något nött litogr. omslag, blekt rygg.
600:Karta över Stockholm, med offentliga byggnader och delar av utställningen utmärkta med bilder.

73 RING, Herman A. & HAGLUND, Robert. Stockholm.
Dess gator, torg, allmänna platser och monumentala byggnader i våra dagar. Beskrifna och tecknade af H. A. Ring
och Rob. Haglund. Illustrerad. Stockholm, Hugo Gebers
Förlag, 1897. 8:o. (8),+ 157,+ (3) s.+ utvikbar plansch. Blått
kbd, guldornerad rygg med röd titeletikett, övre rött snitt
och med omslaget medbundet (G. Hedberg).
400:Tredje tusendet. Trevlig guidebok över Stockholm, med
både teckningar och fotografier, troligen tänkt för besökare
till utställningen. Omslaget som är tryckt på rött och blått
papper är försett med reklam.

74 Karta öfver Stockholm utgifven af Svenska turistföreningen 1897. Stockholm, Wahlström & Widstrand,
1897. Utvikbar litogr. kolorerad karta (39x43 cm).
Klotryggsband med tryckta pappärmar. (Svenska Turistföreningens kartor. 1.)
400:Kartan är litograferad av Generalstabens Litografiska
anstalt och innehåller vid sidan av Stockholmskartan två infällda kartor över Djurgården resp. Staden
inom broarne.

75 Karta öfver Stockholm utgifven af Svenska turistföreningen 1906. Stockholm, Wahlström &
Widstrand, 1906. Utvikbar litogr. kolorerad karta
(39x43 cm). Uppmonterad på väv. Klotryggsband
med tryckta pappärmar. (Svenska Turistföreningens kartor. 1.)
300:Kartan är litograferad av Generalstabens Litografiska anstalt och innehåller vid sidan av Stockholmskartan två infällda kartor över Djurgården
resp. Staden inom broarne.

76 RÉE, I. Stockholm und seine Umgebungen. Mit vier
Karten. 2te Auflage. Stockholm, A. V. Carlsons, 1897. 8:o.
(4),+ 112,+ (4) pp.+ 2 utvikbara kartor. Två kartor, Djurgården och södra Sverige, i pagineringen. Rött okbd.

250:Immanuel Rées populära guidebok utkom även på svenska i flera upplagor och på danska. Den första svenska
upplagan hette ”Daglig vägledning i Stockholm och dess
omgifningar” och kom 1888.

77 Stockholm och dess omgifningar.
[=Pärmtitel.] Utan ort och år. Tvär
8:o. Leporelloalbum med 11 fotografier av J. M. Göthe. Sista bilden
med litet missfärgning. Samtid
rött blind- och guldornerat kbd,
frampärmen med titel i guld, något
oxiderat.
1100:-

78 Ny plan af Stockholm, upptagande samtliga öppnade och bebygda gator och trafikleder jämte notiser
för resande, på svenska, tyska franska och engelska.
[=Omslagstitel.] Stockholm, Albert Bonniers, (1908).
Utvikbar litogr. karta (40,5 x 34 cm). Samt: Bihang
till Plankartan öfver Stockholm. Stockholm, Albert
Bonniers, 1908 8:o. 48,+ (4) s. I förlagets klotryggsband med tryckta pappärmar. Med namnteckning.

750:Kartan litograferad hos Centraltryckeriet. På främre
omslaget Gustav Adols torg, Norrbro från slottet.

