Teckningar/kopparstick/LITOGRAFIER ur
Album för resande på Götha Kanal till Götheborg och Westerhafvet med 35 litografierade och i
tontryck utförda utsigter jemte text.
Tryckta/utgivna: Stockholm, P A Huldbergs bokhandel, Bazaren å Norrbro
Kopierade/skannade 2019 december ur en bok från S:t Ragnhilds Gilles Stadshistoriska muséum i
Söderköping.
Boken (mappen) har ägarnamnet P A Arnman VDM och arkivbteckningen SRG 2575/57.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per August Arnman, född 26 november 1844 i Risinge socken, Östergötlands län, död 10
april 1925, var en svensk pomolog.
År 1883 tog Arnman tjänst som kyrkoherde i Tryserum, men det var pomologin som han var mest
hängiven åt. Han var med och grundade Sveriges allmänna trädgårdsförbund och var även
medlem i föreningen Sveriges Pomologiska Sällskap (som är aktiv än idag), under dess start, år
1900.
Äpplet Arnmans gula höstkalvill har sitt namn efter P. A. Arnman. Det var Carl G. Dahl som gav
äpplet dess nuvarande namn, i dennes bok Pomologi (1929, 1943). Av Arnman själv fick äpplet
kort och gott namnet gul höstkalvill.
Arnman fick tituleringen "Sveriges främste pomolog", av tidningen Göteborgs-Posten, i ett
nummer från 1904.
Han förekommer även som f d bokägare i förteckningen över böcker i det s k Läroverksbiblioteket i Söderköping. Utan att kuinna bekräfta det så kan ju Gillets planscher från början
tillhört läroverksabiblioteket.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per Adolf Huldberg, född 21 april 1816 i Börje socken, död 1 november 1887 i Stockholm, var
en svensk boktryckare och förläggare.
Per Huldberg var son till bokhandlaren i Uppsala Gustaf Adolf Huldberg. Efter skolstudier i
Uppsala blev han 1832 sättare hos P. A. Norstedt & Söner i Stockholm. Här träffade han George
Scott och omvändes av denne. Enligt egna uppgifter i brev till Peter Wieselgren skall han en tid
övervägt att bli missionär, men valde i stället att 1836 slå sig ned i Falun som bokhandlare,
boktryckare och förläggare. Här var han en av grundarna av Tidning för Falu Län och Stad 1837.
Här fungerade han som en viktig förmedlare av frikyrkliga skrifter och nykterhetsskrifter till stora
delar av Norrland genom kolportörer. Genom sitt ivrande för nykterheten kom han nära kontakt
med Peter Wieselgren och hade flitig brevkontakt med honom.
1838 råkade han ut för ett tryckfrihetsåtal genom kritik av en bruksinspektor i Avesta och dömdes
till 9 dagars fängelse på vatten och bröd och "ärelöshet" men genom ingripande från
landshövdingen i Västerbottens län, Hampus Mörner som stod på god fot med Huldberg
upphävdes domen i Svea hovrätt. Huldberg gjorde tidigt planer på att utvidga sin verksamhet,
1843 sökte han tillstånd att öppna en kommissionsboklåda i Uppsala. Detta avslogs dock som det
ansågs redan finnas tillräckligt med bokhandlare i staden. 1845 köpte han dock ett tryckeri i
Härnösand med tillhörande tidning Hudikswalls weckoblad. Köpte Huldberg L T Öbergs
boktryckeri i Stockholm och avvecklade sin verksamhet i Falun. Tryckeriet i Hudiksvall behöll han
dock till 1857.
1851 övertog han L. G. Rylanders boklåda i Norrbrobasaren och öppnade där 1856 även en
specialbokhandel för utländsk litteratur. Bokhandeln flyttades 1862 till Regeringsgatan.

Genom uppköp av J Gamphs bokförlag i Karlshamn, N W Lundequists bokförlag i Uppsala, B
Cronholms bokförlag i Malmö och Östlund & Berlings bokhandel i Norrköping blev Huldberg
Sveriges främsta bokförläggare. Hans snabba expansion ådrog honom dock stora skulder och
1865 tvingades han göra konkurs.
Efter det fortsatte han med förlagsverksamhet i mindre skala och som anställd i P. A. Huldbergs
Bokförlags AB, från 1875 som VD.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilderna


Signatur : C v Quitzow
Inskrift : Lith v Bülow in Berlin
Inskrift : Druck v Gustav Kühn in Neu-Rupin
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mappen innehåller dessutom ett stort antal bilder från övriga delar av kanalfärden.

