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1. Handbok för läkare och apotekare.
Wistrand, Alfred Hilarion. Minnesblad för läkare och apotekare samt

veterinärer och tandläkare, med flere eller Anvisning om åtskilliga i
sammanhang med de nya farmakopéerna och det Franska mått- och
vigt-systemets införande samt i öfrigt meddelade föreskrifter och
erinringar angående reqvisition af och handel med läkemedel, m.m.
Stockholm, Norstedt & Söners förlag, 1871. Bunden i ett ryggskinband med tryckta
pärmpapper. viii, 111 (1) sidor. Pärmarna lätt nötta. 		
		
600 kr

Ur innehållet: Om det franska mått- och viktsystemet; om recept och mediciners införskaffande; om
de mått och vikter som bör finnas i apoteket; om gifters och häftigt verkande medels förvaring och
utelämnande från apotek; om apotektsrörelse och handel med apoteksvaror; om apoteksvisitationer
och tillsyn av apoteksväsendet m.m.

2. Avhandling från 1785 om Stockholms blodbad.
Fant, Eric Michael. Dissertatio historica de
laniena Stockholmiensi an. MDXX. Uppsala,
Johan Edman, 1785. Tagen ur band. 15 sidor. Två små
lagerfläckar. 					
300 kr
Avhandling från 1785 rörande Stockholms blodbad.

3. Anhandling om Tyska kyrkan.
Fant, Eric Michael (pres); Lüdeke, Johan Anton August (resp). Dissertatio historica

de ecclesia Tevtonica et templo S:tae Gertrvdis Stockholmiensi.

Uppsala, Johan Edman, 1791. Bunden i ett halvskinnband med titeletikett på ryggen
samt färgade snitt. 4:o. (2) 90 (8) sidor & 2 utvikbara graverade planscher. Pärmarna
lätt nötta. Inlagan med några enstaka äldre anteckningar. 				
1000 kr
Plansch 1 visar Gamla stan i Stockholm 1547, plansch 2 visar dels kyrkotomten för Tyska
kyrkan (S:ta Gertrud) 1561, 1639 och 1735 dels kyrkans utseende vid olika tillfällen och dess
sigill. Johan Anton August Lüdeke (1772-1838) var son till pastorn i Tyska församlingen i
Stockholm, student i Uppsala och senare i Göttingen. Han prästvigdes 1799 och tjänstgjorde
från 1817 till sin död i Tyska församlingen. Han gav ut en rad skrifter om församlingen och dess
historia. Marklin 157. Setterwall 6019. Bygdén Landskapet Uplands och Stockholms stad s. 77..

4. Guide över Stockholm från 1820.
Stockholms
beständige
vägvisare,
innehållande:
qvarterens namn och
belägenhet, med torg, gator och gränder,
samt de vid dem belägne allmänna verk och
inrättningar m.m. Stockholm, Ernst Ortman, 1820.
Häftad i grått pappomslag med handskriven titel på
ryggen. 136 sidor + utvikbar karta. Omslaget är lätt nött
med små skador på ryggen. 				
2000 kr
		

5. Salutering med kanoner.
Kongl. maj:ts i nåder faststäldte
Reglemente, Hwarefter Saluteringar
med Canoner, så wäl i Stockholm som på
Rikets Fästningar och andra ställen, wid
här anförde tilfällen werkställas böra.
Gifwit Stockholms Slott den 10 februarii
1803. Stockholm, [kungliga tryckeriet], 1803.

Mycket fint, oskuret ark. 8 sidor. Mycket gott
skick. 			
			
350 kr

Reglemente för salutering med kanoner vid t.ex. kungliga
begravningar och födslar samt åtgång av krut, ullgarn,
luntor med mera.

6. Om anläggande av stapelstad i Finska Österbotten.
Kalm, Pehr (pres); Sovelius, Nils (resp). Et academiskt snille-yrcke om

nyttan, som tilfaller en province af en deri anlagd stapelstad, med
wederbörandes minne. Åbo, Jacob Merckell, 1759. Häftad. Tagen ur band. (4)
19 (1) sidor. Genomgående små lagerfläckar, främst i marginalerna.

1400 kr

Sovelius viktiga avhandling rörande nyttan av anläggande av stapelstad i Finska Österbotten samt
städernas beskaffenhet och handel i allmänhet. En intressant skrift tryckt i Åbo.

7. Djurbergs geografiska lexikon.
DJURBERG, DANIEL. Geografiskt lexicon

öwer Skandinavien eller de förenade
rikena Swerige och Norige. Örebro, N.

M. Lindh, 1818. Samtida halvfranskt band med
guldornerad rygg och olivgrön titeletikett. 8:o.
(10),1093 sidor. Ryggen med ett vertikalt brytmärke,
revor överst i falsarna och flera små mörka fläckar.
Titeletiketten med små skador. Lackplumpar med
med vilka numera borttagna papper varit fästa på
pärmarnas insidor. Enstaka fläckar. Bortrivna nedre
hörn på s. 177-80. Liten rundstämpel, som möjligen
är en bokbindarstämpel, på frampärmens insida,
eventuellt med initialerna ”J. L.”. Namnteckning
L. V. Svanell på titelbladet. 			
500 kr
Alfabetiskt uppställd från ”Abesät field” till ”Öxvig”, med
supplement från s. 1037. Daniel Djurberg (1744-1834) utgav
ett trettiotal kartor och skrev en rad geografiska uppslagsoch läroböcker. Vid sammanställandet av föreliggande
arbete använde han sig bl.a. av ett formulär som sändes
ut till landets präster med en förfrågan om topografiska
upplysningar.

8. Första svenska riksfarmakopén.
Pharmacopoea svecica. Stockholm, Henrik Fought, 1775.

Samtida halvfranskt med upphöjda bind, nött guldornerad
rygg och ljusbrun titeletikett. Röda snitt. 8:o. (10) 237 (3) sidor.
Med graverad titelvinjett. Hela ryggens högra sida och fals
tråkigt men effektivt lagad med skinn. Något lagerfläckig och
ett tiotal blad bruntonade. Med Joh. Fr. Törnbohms samtida
namnteckning och C. P. U. Nordstedts gamla stämplar på
titelbladet. Försättsbladet med en utplånad stämpel.
									 2800 kr
Bibliotheca Walleriana 7404. Flera senare upplagor utkom. Denna den
första svenska riksfarmakopén utarbetades av bland andra Abraham Bäck
och David von Schulzenheim med bistånd och översyn av till exempel
Linné och Scheele. Linnés namnsystem apostroferas i förordet och avsnittet
med materia medica bygger på ett utkast av hans hand.

9. Retzius svenska flora.
RETZIUS, ANDERS JAHAN. Försök til en flora

oeconomica Sveciæ eller swenska wäxters nytta
och skada i hushållningen. I-II. Lund, J. Lundblad,

1806. 8:o. (2) VIII, 414 + (4) 415-778 (22) 779-92 sidor. Lätt
nött ljusbrunt halvfranskt från 1830-talet med guld- och
blindpressad rygg. Blåmarmorerade snitt. Enstaka lager- och
småfläckar, lite mer i andra delen. En ljusbrun fuktfläck i
övre marginalen i början. Svag fuktrand i yttermarginalen på
s. 69-140. Reva i nedre marginalen på s. 139-40. Pappersfel i
nedre hörnet på s. 211-12. Rivet nedre hörn på s. 325-26. Ett
fåtal blyertsnoteringar. 					2800 kr
Krok Svensk botanisk litteratur 22a med avvikande kollationering.
Hebbe - Den svenska lantbrukslitteraturen 1093. Innehåller även
bihanget ”om äpple- och päronträds skötsel”. Boken är uppställd
alfabetiskt. Arbetet, som var understött av Vetenskapsakademien, är
tillägnat ”landtmän af alla stånd och willkor” och beskrivs av Sten
Lindroth som ”en handbok för agrara självhushållare, vilken alfabetiskt
efter de latinska namnen behandlar alla vilda svenska växter som skapats
till människans nytta eller skada. Där kunde allt inhämtas om foderoch oljeväxter, kryddväxter, färglavar, virkesträd, pilhäckar, nödbröd
och krusbärsvin; boken var länge ett standardverk.”		

10. Tessin och Tessiniana.
[Tessin] (EHRENHEIM, FREDRIK W. von). Tessin

och Tessiniana. Biographie med anecdoter
och reflexioner, samlade utur framledne riksrådet m.m. grefve C. G. Tessins egenhändiga
manuscripter. Stockholm, J. Imnelius, 1819. Samtida hfrbd

med gulddekorerad rygg och brun titeletikett. Gula snitt. 8:o.
Extra grav. titelblad, (17, 1 blank) 221 (1 blank,1,1 blank), 223430 (1) sidor. Med några illustrationer i texten. Ryggen torr
och flammig. Ställvis lagerfläckig, framför allt på s. 21-24,
124-25 och 271-74. Reva i yttre marginalen på s. 21 och mitt
i bladet på s. 108. På baksidan av det graverade titelbladet
ett monogram i bläck med initialerna ”J.L.E.” som slagit
igenom till framsidan. Med Carl Palms ägaretikett och enligt
en anteckning ur dennes farfars bibliotek.
900 kr
Setterwall Svensk historisk bibliografi 4974 med förenklad
kollationering. Med många utdrag ur ”Åkerödagboken”. Carl Ulrik
Palm (1864-1954) var verksam först vid Nordiska museet och sedan på
Bukowskis konsthandel som han förvärvade efter Henryk Bukowskis
död 1900.		
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