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1. [Taxa för taxi) Avstånd och priser för åkning
med droskautomobil från Stockholm till en del orter.
Stockholm, Birgin & Olsson tryckeri, 1923.
Stockholms droskägareförening.Klammerhäftad
i gult, tryckt omslag. 32 sidor.
200 kr
Innehåller avstånd och priser med alfabetiskt register
från Albano till Örby. Priserna är beräknade från
Nybroplan. 13 sidor med reklam, samt reklam på bakre
omslag. 				

•

2. [konstindustriutställningen 1909] Vägledning å
allmänna svenska utställningen för konsthandtverk
och konstindustri 1909. Stockholm, Ivar
Hæggströms boktryckeri, 1909. Häftad i tryckt
omslag. 80 sidor + 32 sidor med annonser +
utvikningsbar karta över utställningsområdet.
Lätt nött. Reva i kartan. 		
500 kr
Beskrivningar över samtliga utställare. Även information
om öppettider, biljetter med mera.

•
3. Almquist, Ernst. Förhållandet mellan man
och kvinna ur hygienisk synpunkt. Stockholm,
Norsted & Söner, 1906. Häftad i tryckt omslag.
24 sidor. Lät nött samt reva och fläck på främre
omslag.					
250 kr
Ernst Bernhard Almquist (1852-1946) var läkare,
bakteriolog och upptäcktsresande. Almquist var
pionjär inom hygien, epidemiologi och mikrobiologi
i Sverige i början på 1900-talet. Om samlevnad, barn,
könssjukdomar, Kapitel 1 Den lyckliga familjen. 2
Tvåbarnssystemet. 3 Två surrogat för kärlek. 4 Kyskhet
och okyskhet. 5 Hvad är att göra?

4. Holmberg, Karl. Trafikbestämmelser för
automobiler och motorcyklar jämte karta över
Stockholm utvisande enkeltrafikriktade gator,
parkeringsplatser, bensinstationer samt större
garager och verkstäder. Stockholm, Nordisk
rotogravyr, 1925. Häftad i tryckt omslag. 48
(15) sidor + medbunden reklamfolder för
bensinstationer i Stockholm med omnejd (Pratts
bensin). Omslaget nött. 		
200 kr
Innehåller trafikbestämmelser. Detaljkartor för körning
på Odenplan, Eriksbergsplan, Hötorget, Stureplan,
Nybroplan, Djurgårdsbron, Gustav Adolfs torg,
Tegelbacken samt Norrmalmstorg.

•

5. Fryxell, Eva (Edmund Gammal). Qvinnofrågan
- jemförelser mellan de tre stora kulturfolkens
nutidsåsigter rörande könens psykiska begåfning och
sociala ställning. Stockholm, Hæggström, 1880.
Häftad i tryckt omslag. 101 (3) sidor. Omslaget
nött. Snedläst. 				
400 kr
Eva Fryxell (1829—1920) var författare och kritiker. Hon
var dotter till historikern och prästen Anders Fryxell, som
1840 blev ledamot av Svenska akademien. Eva Fryxell
var tidigt intresserad av samtidens frågor inom sociala,
religiösa, pedagogiska och litterära områden och hon
blev en flitig skribent i Tidskrift för hemmet redan i de
första årgångarna. Framförallt skrev hon litteraturkritiska
artiklar och debuterade som litteraturkritiker i Tidskrift
för hemmet 1862 med artikeln Bref till Lea. Där
vänder hon sig till författaren Josefina Wettergrund,
under pseudonymen Edmund Gammel, en pseudonym
som hon undertecknade sina artiklar med under hela
1860- och 1870-talen. 1880 gav hon, under samma
pseudonym, ut skriften Qvinnofrågan - jemförelser
mellan de tre stora kulturfolkens nutidsåsigter rörande
könens psykiska begåfning och sociala ställning där
hon jämför kvinnosynen i vetenskapliga och även
skönlitterära texter i Tyskland, Frankrike och England.

6. Borgquist, Waldemar. Statens åtgärder för
landsbygdens elektrifiering. Stockholm, Ivar
Hæggströms boktryckeri, 1917. Klammerhäftad
i tryckt omslag. 23 sidor + löst medföljande blad.
Gott skick. 					
200 kr
Föredrag vid akademiens sammankomst den 16 april
1917 innehållande bland annat; Elektrifieringens
nuvarande ståndpunkt, Bygdedistributionens syfte,
Kapitalbehov, Vattenfallssyrelesens landsnät, Nuvarande
utföringssätt för ortsnäten, Bör staten utföra ortsnäten?,
Självkostnaden för kraften, Universaltaxa, Abonnenttaxa
med mera.

•

7. Gellerstedt, Nils. Stockholms bangårdsfråga
- Skiss till lokalbanesystem i kombination med
centralstation vid Kungsgatan jämte tillhörande
stadsplaneproblem. Stockholm, Centraltryckeriet,
1919. Klammerhäftad i tryckt omslag. 23 sidor
+ stor utvikbar karta (70 x 60 cm). Lätt nötta
omslag. Bakre omslag med liten reva och viss
pappersförlust. Liten reva i kartan.
300 kr
Ur innehållet: Kungsgatslägets fördelar, Fjärrbanorna
och godstrafiken, Lokalbanornas linjer och stationer,
Centralstationen, Uppfarten till Södermalm, Sjöfarten
och brohöjden, Den nya slussens läge, Det framtida
Södermalmstorg med mera.

•

8. [nordiska museet] Program för en
byggnad åt Nordiska museet i Stockholm.
Stockholm, Kungl boktryckeriet, 1883. Häftad i
tryckt omslag. 8 sidor + 2 kartor (30 x 24 cm, 43
x 24 cm). Omslaget lätt nött. Bakre omslag med
pappersförlust på ca 1 x 1 cm. Några enstaka
svaga lagerfläckar i inlagan. 		
300 kr
Inbjudan och riktlinjer för arkitekter som ämna lämna
bidrag till Nordiska Museets byggnad. Text på Svenska
och franska.

9. Levertin, Alfred. Norska och danska brunnar
och bad - En vägvisare. Stockholm, Isaac Marcus
boktryckeri, 1884. Bunden i förlagets röda
klotband med förgylld titel. 61 sidor. Bandet är
lätt nött. Några vikta hörn. 		
450 kr
Detta är ett supplement till författarens bok “Svenska
brunnar och bad”. Innehåller även rättelser och tillägg
till samman bok.

•
10.Tönniges, C. Åderförkalkning - Huru skydda sig
däremot? Stockholm, Isaac Marcus boktryckeri,
1913. Andra upplagan. Häftad i tryckt omlsag.
80 sidor. Omslaget lätt nött med fläck. Liten
pappersförlust på bakre omslag.
180 kr
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