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från antikvariatets avdelning moderniteter. Denna gång är temat konst och
konsthantverk från perioden 1885–1965 med start i opponenternas utställetta nyhetsbrev innehåller 25 nykatalogiserade böcker från antikvariatets
ningskatalog Vid Seinens strand. Yngst är ett vernissagekort från Moderna museet.
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3.

1. (ANDERSSON, Å. & NORDQVIST, N.) Ett förnämligt skånskt herr
gårdsbibliotek. I-VII. Sthlm, 1982-85. 86,(1) + (6),93-151,(2) + (6),159-239,(2)
+ (6),247-326,(1) + (6),333-395,(2) + (6),403-473,(2) + (6),481-573,(4) s. Sju
lätt nötta och obetydligt solkade häftade volymer. Det första främre omslaget
med liten repa. Med löst bifogade prislistor och prislistan till del VI bunden
sist i del VII, prislistorna mestadels senare fotostatkopierade. 
*700
Bokauktionskatalog från Libris auktioner. Totalt förtecknas 2490 poster från det innehållsrika Vegeholmsbiblioteket där inte minst ett stort antal band från Berggrenska bokbinderiet i Lund dök upp. En auktion att drömma sig tillbaka till med hjälp av dessa fint
kommenterade kataloger.

2. BYGDÉN, L. Förteckning å tryckta och otryckta källor till landska
pet Uplands och Stockholms stads historiskt-topografiska beskrifning,
förnämligast hämtade ur Westinska samlingarne i Upsala universitets bibliotek.
Uppsala, 1892. V,(1 blank),114 s. Ngt nött mörkgrönt halvmarokängbd med
upphöjda bind och marmorerade snitt (Beck & son). Ryggen obetydligt blekt
och lite flammig. Spår av borttaget exlibris på frampärmens insida. 
*750
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 1552. Fortfarande ett användbart referensverk
rörande litteraturen rörande Stockholm och Uppland

3. CARLANDER, C. M. Svenska bibliotek och ex-libris. Anteckningar.
Andra omarbetade och tillökade upplagan. I-IV:1-2. Sthlm, (1896)-1904.
(4),VII,(3),467,(1) + (8),412 + (8),413-850,(1) + (2),666,(1) + (8),432 +
(8),433-989,(1 blank),XCVIII s. & plr. Sex stiliga rikt guldornerade bruna hfrbd
med röda titeletiketter och gröna nummeretiketter samt marmorerade snitt
(Ömanssons bokbinderi, Uppsala). Ryggarna med några obetydliga små repor.
Titelbladen med diskreta förlagsstplr. Sista bladet i varje volym med minimal
ägaranteckning i inre nedre hörnet som blivit till en liten fläck i ett par av
delarna. Liten fläck i nedersta marginalen på slutet i del IV:1. Fin svit.  *9000
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 2613. Tryckt i en upplaga om 400 exemplar.
Första upplagan utkom i tre volymer 1889-94. Arbetet som beskriver offentliga bibliotek,
lånebibliotek och privata boksamlingar i Sverige från medeltid till 1900 avslutas med en
förteckning över svenska bokbindare genom tiderna. I verket återfinns också många biografiska uppgifter rörande bibliotekarier, boksamlare och bokbindare. Carlanders insats för
den svenska bokhistorien är svår att överskatta och även om en mängd uppgifter saknas
eller är ofullständiga är ”Svenska bibliotek och ex-libris” ett mycket användbart uppslagsverk och fortfarande det bokhistoriska standardverket rörande Sverige.

4. CARLANDER, C. M. Svenska bibliotek och ex-libris. Anteckningar.
I-III. Sthlm, 1889-94. VIII,(4),748 s. + front,VII,(1),170,(5) s. + front,(8),691,(1),14 s. & plr. + WERNER, K. F. Tillägg och rättelser till C. M. Carlanders
»Svenska bibliotek och ex-libris«. Uppsala, 1890. (2),13,(3 blanka) s. +
(CARLANDER, C. M.) Förteckning öfver skrifter författade af svenska
kungliga personer från Gustaf I till närvarande tid. [=rubrik]. (Sthlm, 1889).
LXVI s. Tre nötta och lite solkiga hfrbd med upphöjda bind, guldlinjerade ryggar och röda titeletiketter samt röda snitt. Främre omslaget till del I och hela
omslagen till del II-III medbundna. Det till del I delvis loss och med smärre
revor i inre marginalen. En del lager- och småfläckar.Titelbladet till del I med
mindre bläckfläck upptill. Dedikation till Harald Wieselgren på första omslagets insida och med Otto Bagges exlibris samt ett medbundet brev till denne
från Carlander daterat 1891. 
*4500
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 2611-12 respektive 298. Tryckt i 150 exemplar.
En ny mycket utvidgad upplaga färdigställdes 1904. Med en stor mängd medhäftade
och inklistrade originalexlibris. Werners ”Tillägg” är ett särtryck på fint papper ur
”Meddelanden från Josephsons antikvariat” 1890, nr 2, 3 och 5. Carlanders ”Förteckning”
rör tiden fram till 1887 och inkluderar även musiktryck och referat i tidningar. Arbetet var
tänkt att vara ett bihang till del I av författarens ”Svenska bibliotek och exlibris” 1889, men
makulerades. Carlander använde dock en del av makulaturen som gåvor till eller byten
med boksamlarvänner. Harald Wieselgren (1835-1906) var publicist och bibliotekarie vid
Kungliga biblioteket. Juristen Otto Bagge (1865-1917) samlade på arbeten tryckta i små
upplagor och band enligt Carlander sina böcker hos C. M. Andersson. Bagge återfinns i
subskribentlistorna för del II-III.

5. COHEN, H. Guide de l’amateur de livres
a gravures du xviii e siécle. Sixième edition
revue, corrigée et considérablement augmentée par Seymour de Ricci. I-II. Genève, 1951.
Front,(6),XXVI s.,668 spalter,(3) s. + (2) s.,6691248 spalter,(2) s. & plr. Elegant grönt halvmarokängbd med upphöjda bind, rikt guldornerad
rygg och övre guldsnitt, övriga snitt endast putsade (Hedberg, 1952). Omslaget medbundet.
Några helt obetydliga nötningar. Fint ex.  *3750
Tryckt i 500 numrerade exemplar, varav detta är nummer
293. Faksimiltryck av 1912 års upplaga som fortfarande är
standardreferensverket rörande illustrerad fransk 1700-tals
litteratur. Detta är det finast utförda nytrycket av detta verk.

6. COLLIJN, I. Bibliografiska miscellanea. [I]IV. Särtryck ur Kyrkohistorisk årsskrift 1909-12.
Uppsala, 1909-12. (4),40 + (4),8 + (4),21 s. & 1
plansch + (4),35 s. & 3 utvikbara plr. Hklbd med
dubbla titeletiketter i skinn. Marmorerade snitt.
Alla omslag medbundna. Ryggen och etiketterna
lite nötta. Första delen med dedikation till Jean
Jahnsson. Med Thore Virgins namnteckning daterad den 16 maj 1944. 
*650

5.

7.

Ett ovanligt femte häfte utkom 1915. Rör huvudsakligen den äldsta svenska boktryckeri
historien och innehåller uppsatserna: ”När trycktes det svenska gradualet?”, ”Tvänne
tryckta latinska tideböcker för Linköpings och Skara stift”, ”Några svenska katekesfynd”,
”En hittills okänd upplaga av Odensebreviariet”, ”Munkfisken. Ett nyfunnet flygblad från
reformationstiden”, ”En plattysk copia af ett hittills okändt Karl V:s plakat mot Luthers
skrifter 1526”, ”Till frågan om Vita Katherines tryckår och Strängnäsmissalets tryckort”,
”En Uppsalabokbindare år 1519”, ”Till de första föreläsningarnas historia vid Uppsala
universitet”, ”Manuale Upsalense 1487”, ”Canonbilden i Missale Upsalense 1513”, ”Brasks
»Keyserlige mandata»”, ”Den i Stockholm år 1628 tryckta ryska katekesen”, ”Psalterium
rituale Upsalense. Stockholm, omkr. 1487”, ”Smärre bidrag till Hans Brasks sista lefnadsår”
och ”Ett bidrag till det s.k. Würzburgbibliotekets historia”. Guldsmeden och juveleraren
Jean Jahnsson (1854-1944) byggde upp ett storstilat bibliotek i van der Nootska palatset
i Stockholm. Böckerna förvärvades av Björck & Börjessons antikvariat i mitten av 1930talet och presenterades i en rad klassiska kataloger från nr 293 och framåt till nr 333. I deras
bibliografikatalog 293 såldes detta samlingsband som nr 1094 för 10 kr.

7. [Eichhorn] Christofer Eichhorns efterlemnade samlingar. [i-vi]. Sthlm,
1890-91. Porträtt,(8),90 + (2),56 + (2),106 + (4),107 + (2),151 + (2),94 s. Mycket
elegant blått halvmarokängbd med upphöjda bind och rikt guldornerad rygg
samt övre guldsnitt, övriga snitt endast putsade (Hedberg). Pärmhörnen lätt
stötta. Alla delar utom del II med inskrivna priser och köpare. 
*4800
Almquist Sveriges biblografiska litteratur 4690-91 för avdelning 5-6. Bukowskikatalog nr
61, 66, 62, 65, 64 och 71. Ett av exemplaren av samlingsupplagan i ett gemensamt elegant
omslag med guldram som Bukowski gav ut efter att auktionerna gått av stapeln. Första
avdelningen omfattar oljemålningar, miniatyrer m.m. och är katalogiserad av Ludvig
Looström. Andra avdelningen består av handteckningar, arkitekturritningar m.m. och är
katalogiserad av Gustaf Upmark. Tredje avdelningen omfattar gravyrer och är katalogiserad av Ludvig Looström. Fjärde delen innehåller autografsamlingen och är katalogiserad
av Karl von Feilitzen. Femte avdelningen omfattar boksamlingen i dess huvuddel och är
katalogiserad av N. F. Kjerrström. Sjätte avdelningen förtecknar böcker med intressanta
provenienser samt i karaktäristiska band och är katalogiserad av Alfred Victorin. Christoffer
Eichhorns (1837-89) samlingar är en av de stora samlarprestationerna i svensk konst- och
bokhistoria och auktionerna var inte minst en fest för autograf- och boksamlarna. Här
köpte t.ex. Nils Silfverschiöld på Koberg en del av sina finaste böcker.

8. [Hammer] (LINDAL, P. J. m.fl.) Catalogue de la bibliothèque Hammer à
Stockholm. Division etrangère. Tome I-VII + Supplement + Planches. Sthlm,
1886 respektive Berlin, 1887-88. Front,(8),6,XXII,(2),1-558 + XLII,(4),398 +
XLII,(2 blanka,2),468 + (4),6,(4),1-6,XXII,(2),1-551 + XLII,(2 blanka,2),476 +
XLII,(4),352 + XLII,(4),375,(1 blank),I-XXXI + (6),308 + (8),6,XXII s. & CCXXIII
plr. Titelsidorna tryckta i rött och svart. Nio lätt nötta blå klbd med guldlinjerade ryggar och dubbla mörkblå titeletiketter i skinn samt stänkta snitt.
Främre omslagen medbundna och i delar av sviten även de bakre. Omslagen
delvis ngt solkiga. Inklistrat i första delen är ett antikvariatskatalogurklipp och
en delvis förtryckt beställningssedel för det Hammerska biblioteket signerad
av P. J. Lindal och daterad 1883. Bra svit med Arvid Bæckströms namnteckning och blindstplr. 
*2800
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 4748. Trycktes i 500 ex. Innehåller även en hel
del svenska arbeten, bl.a. av Swedenborg och Linné samt många böcker med gamla svenska
provenienser. Böckerna såldes på auktion med början 1906. Brukar räknas som det största
ihopsamlade privatbiblioteket i Sverige genom tiderna. Totalt förtecknar föreliggande
katalog 50255 volymer enligt en uträkning i supplementet.

9. [Hammer] IPPEL, (E.). Die bibliothek Hammer zu Stockholm. Berlin,
1888-89. 34 s. Klammerhäftad. Det tryckta omslaget med några obetydliga
nagg. Fint ex. 
*350
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 4749. En sammanfattande presentation av de
olika delarnas innehåll i Lindals stora katalog över Hammerska biblioteket. Utgavs även
på engelska.

10. [Hammer] IPPEL, (E.). The Hammer library in Stockholm. Berlin,
1889. 33,(3 blanka) s. Klammerhäftad. Det rosa tryckta omslaget ojämnt blekt
och med en del revor. Även inlagan med några revor. Övre yttre hörnet lite
skadat mot slutet. 
*250
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 4749. En sammanfattande presentation av de
olika delarnas innehåll i Lindals stora katalog över Hammerska biblioteket. Utgavs även
på tyska.

11. HÄGGMAN, J. P. Förteckning öfver svenska upplagor af Bibeln, Nya
testamentet och Konung Davids psaltare, utgifna från äldre tider till år 1811.
Uppsala, 1882. 20 s. Häftad och oskuren. Lös i häftningen. Med nött rygg som
är lite skadad upp- och nedtill. Fuktrand i inre marginalen. 
*500
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 1097. Utgiven av Klemmings antikvariat och
med ett kort förord av N. Eskilsson. Förteckningen bygger på den bibliografi som ingick
i ett tal som Häggman höll 1812, men är här redigerad och rättad. Trots detta har den en
hel del tryckfel, men är ändå en användbar översikt av de viktigare svenska bibelutgåvorna.

12. [Ihre] (LÖWENDAHL, B.) Björck & Börjesson. Katalog 489. Ur Ihreska
biblioteket på Ekebyhof. [=omslagstitel]. (Sthlm), 1981. 48 s. Klammerhäftad.
Lätt gulnat omslag. 
*250
Intressant antikvariatskatalog med böcker ur det Ihreska släktbiblioteket på Ekebyhov i
Uppland där många böcker härrörde från språkforskaren m.m. Johan Ihre.

13. (JOHANSSON, J. V.)
Från Georg Stiernhielm till
Viktor Rydberg. Ett urval
skrifter av svenska författare, huvudsakligen original
upplagor, i en göteborgsk
privatsamling. Utställning i
Göteborgs universitetsbibliotek 1964. Göteborg, 1964.
28 s. + (JOHANSSON, J. V.)
Svenska diktare från Karl
xv :s och Oscar ii :s tid.
Originalupplagor valda ur
en göteborgsk privatsamling.
Utställning i Göteborgs universitetsbibliotek novemberdecember 1965. Göteborg,
1965. 50 s. + (JOHANSSON,
J.V.) Från ’unga poeter’ till ’fem unga’. Originalupplagor av svenska diktare
från nittonhundratalets tre första decennier valda ur en göteborgsk privatsamling. Utställning i Göteborgs universitetsbibliotek november-december 1966.
Göteborg, 1966. 60 s. Tre helt obetydligt nötta häftade volymer. Alla med
dedikation till Christian Callmer. 
*500
De utställda skrifterna tillhörde alla katalogredaktörens fina samling och katalogerna är
en bra rundmålning av den svenska vitterhetens och skönlitteraturens bokhistoria med en
mängd lärorika kommentarer.

14. [Johansson] Framlidne J. Viktor Johanssons bibliotek. i-iii. Bokauktion
[...] 1968. Sthlm, 1968. 59 + 95,(1) + 65 s. Tre häftade volymer försedda med
skyddande omslag med handskriven titel på framsidorna. Ur Eric Österlunds
referensbibliotek. 
*300
Auktionskataloger utgivna av Stockholms stads bokauktionskammare nr 23-25 1968. Fin
samling med tyngdpunkten inom vitterhet, skönlitteratur, litteraturhistoria, bibliografi och
bokhistoria. Om sin boksamling skriver J. V. Johansson själv i ”Försvar för boksamlaren”:
”mina böcker äro ju strängt taget det enda jag har av jordiska ägodelar, och de ha alltid
utgjort min förnämsta glädjekälla. Jag vantrivs, då jag inte har dem omkring mig, och reser
därför ogärna bort”.

15. (KLEMMING, G. E. & ENESTRÖM, G.) Sveriges kalendariska litera
tur. 1. Svenska almanachor, kalendrar och kalendariska skrifter intill 1749. 2.
Svenska almanachor och kalendarier 1749-1879. Sthlm, 1878-79. (2),XVI,42,IXVIII + IX,(1 blank),40 s. Häftad, oskuren och ouppskuren i ett gemensamt
tryck omslag. Omslaget obetydligt solkigt. Fint skick. 
*1000
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 1808. Förteckningarna över de två tidsperioderna var ursprungligen tänkta att utges separat men försågs sedan med gemensamt titelblad
och omslag. Förtecknar även de intressanta uppsatser som ofta ingår i almanackorna, liksom en del närliggande litteratur.

13.

16. KLEMMING, G. E. & SNOILSKY, C. Brefväxling. Sthlm, 1919. 339,(1)
s. Rött hklbd med mörkröd titeletikett i skinn och svagt stänkta snitt (John
Johnson, Göteborg). Omslaget medbundet, det främre med lagat hörn.
Ryggen lätt blekt. 
*500
Utgiven av Föreningen för bokhantverk. Med förklarande anmärkningar av Ruben G:son
Berg och bibliografiska upplysningar av H. E. Lagerqvist. Brevväxlingen pågick 1871 till
1893 och är en av den svenska bibliofillitteraturens stora klassiker.

17.

17. (KLEMMING, G. E.) Ur en antecknares samlingar. Uppsala, 1880-82.
(4),279 s. & 2 plr. Författarens porträtt pryder titelbladet i form av en liten vinjett. Trevligt rött halvmarokängbd med upphöjda bind, rikt guldornerad rygg
och övre guldsnitt, övriga snitt putsade. Ryggen med några mindre nötningar,
främst i ytterfalsarna. Med skuggliknande avtryck av ett tidigare marmorerat
omslag på titelsidan och den sista blanka sidan. Innehållsförteckningen med
liten lagning nederst i inre marginalen och sista bladet med liten fläck på
samma ställe. Med dedikation till Hans Forssell: ”herr presidenten Forssell
tacksamt GEK”. Titelbladet med blyertsdatering från den 10 juni 1941. *3500
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 31. Ett av
50 exemplar på skrivpapper, vilket gör att boken
är i stort kvartoformat i stället för oktav. Första
upplagan utkom 1868-73 men texten är omarbetad
i denna andra upplaga och ett antal artiklar är ute
slutna och andra utvidgade. Planscherna föreställer
grundritningar till Stockholms slott. Hans Forssell
(1843-1901) var historiker och finansminister samt
president i Kammarkollegium. Han var ledamot av Vetenskapsakademien, Vitterhetsakademien,
Svenska akademien och Lantbruksakademien.

18. (KLEMMING, G. E.) Ur en samlares
anteckningar. Sthlm respektive Uppsala,
1883-86-(87). (2),116,116a-b,117-253,(1) s.
Rött halvmarokängbd med upphöjda bind
och övre guldsnitt, övriga snitt putsade
(Hedberg). Ryggen lite mörknad och med
några repor. Med Johan Axel Almquists
exlibris och stplr. 
*6000
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 32. Allt
som allt tryckt i 50 exemplar och endast i denna
upplaga. Med uppsatser om ”Guds verk och vila”,
kopparsticken i ”Suecia antiqua et hodierna”,
”Dialogus creaturarum” m.m. samt med en utgåva
av Bureus ”Sumlen” och andra anteckningar
av denne, liksom en nyckel till J. G. Rothmans
”Philolalus Parrhesiastes eller den pratsjuke fri
talaren”.

18.

19. [Klemming] Ur några antecknares samlingar. Gärd af tacksamhet och
vänskap till mästaren i svensk bokkunskap G. E. Klemming. Uppsala, 1891.
Porträtt,(6),150 s. Titelbladet och uppsatstitelbladen tryckta i rött och svart.
Alla textsidor inom röda ramlinjer. Nött hfrbd med upphöjda bind och
guldornerad rygg samt röd titeletikett. Mörkröda snitt. Ryggen lite naggad
överst. Liten skada i pärmpappret på frampärmen. Enstaka lagerfläckar. Med
K. F. Söderwalls namnteckning och dennes tillskrift till Fredrik Wulff daterad
den 11 februari 1893. 
*4000
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 908, noten. Tryckt i 50 numrerade exemplar,
varav detta är nr 35. Festskrift som Carl Snoilsky tog initiativet till och Henrik Bukowski
bekostade. Utgavs vid G. E. Klemmings avgång som chef för Kungliga biblioteket.
Innehåller uppsatserna ”Bibliographia Klemmingiana” av Aksel Andersson, ”Königsmark
och Thynne” av Carl Snoilsky, ”Öfversättaren af Thet nyia testamentit 1526” av Henrik
Schück, ”En blick i Vadstena klosters arkiv och bibliotek” av Carl Silfverstolpe och
”Schefferus och Verelius” av Claes Annerstedt. Detta brukar anses vara den första festskriften i Sverige och överlämnades som en ”litterär hedersgåva” till Klemming vid en
mottagning i början av juni 1891 på Café Anglais. Fredrik Wulff fick boken av Söderwall
på sin 48-årsdag.

20. LAGERSTRÖM, H. Svenska bokhantverkares exlibris, märken och
signeter. En nutidskrönika om svenskt bokhantverk och svenska bokhantverkare. Med c:a 1000 avbildningar av svenska bokhantverkares exlibris,
märken och signeter. Sthlm, 1943. XII,518,(1) s. & 1 plansch. Titelsidan tryckt
i rött och svart. Lätt nött oklbd med gulddekorerad rygg. Pärmarna aningen
solkiga. 
*400
Påkostat och rikt illustrerat arbete tryckt i 550 exemplar till författarens 70-årsdag.
Boktryckarmärken och exlibris före 1900 förtecknas på s. 47-73. Arbetet innehåller en
imponerande mängd biografiska uppgifter om svenska boktryckare, bokbindare, bokhand
lare, antikvariatsbokhandlare etc.

21. MUNCH-PETERSEN, E. Guide to Nordic bibliography. Haderslev,
1984. 240 s. Häftad. Lätt nött omslag. Ur Björn Löwendahls referensbibliotek
och med några anteckningar av honom. 
*350
Erland Munch-Petersen var huvudredaktör och medredaktörer var Mona Madsen, Odd
Heide Hald, Sigrún Klara Hannesdottir, Catharina Guthartz, Norman Guthartz, Charlotte
Hanner, Lars Seldén och Eeva-Marjatta Karstu. Sammanlagt förtecknas 836 arbeten.

22. [Pepys] Catalogue of the well-known collection of relics of Samuel
Pepys. The property of the late John Pepys Cockerell. (Sold by order of his
widow). Comprising Samuel Pepys’ superb silver-gilt porringer and salver,
king James II’s gaming-table and pieces, portraits by sir Godfrey Kneller of
Pepys and his circle, and of James II, books from Pepys’ library, including a nautical almanack on vellum, c. 1500; also the private correspondance and papers
of Samuel Pepys, 1679-1703. Containing autograph letters of Pepys, Evelyn,
Newton, Kneller, etc., and Pepys’ official letter-book, 1662-1679, containing
unpublished autograph shorthand material. Which will be sold by auction by
messrs. Sotheby and co. [...] on wednesday, the 1st of April, 1931 [...]. London,
1931. Front,30 s. & plr. Klammerhäftad. Klamrarna lite rostiga. Bra ex.  *500
Intressant auktionskatalog från Sotheby’s med bl.a. böcker och arkivalier ur Pepys samlingar, men även det schack- och backgammonbräde som James II gav till Samuel Pepys.

25.

23. (TIDANDER, L. G. T.) Svenska konungar såsom författare. Strödda
anteckningar af T. Sthlm, 1880. 31 s. Häftad och oskuren. Främre omslag med
enstaka småfläckar. Bra ex. med dedikation till A. E. Lewenhaupt. 
*500
Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 297. Från Gustav Vasa till Oskar II.

23.

24. TROFAST, J. Vandring genom en boksamling. Lund, 1992. (4),107 s.
Opappbd med skyddsomslag. 
*225
Om ett naturvetenskapligt bibliotek med verk från 1700- och 1800-talen, som inköptes
från Torbjörn Lenskog med medel från Astrakoncernen och ställdes ut på Astra Draco i
Lund. Samlingen tillhör numera Hagströmerbiblioteket i Solna. Denna skrift behandlar
i huvudsak den kemiska delen av samlingen. Innehåll: ”Förord”, ”Kemins framväxt och
särart”, ”Bergskollegium - Laboratorium chymicum”, ”Elementär kemistvisa”, ”Torbern
Bergman - kemisten med det analytiska sinnelaget”, ”Carl Wilhelm Scheele - syrets
upptäckare”, ”Johan Gottlieb Gahn - en bortglömd storhet”, ”Gahns möte med Bergman
och Scheele”, ”Jacob Berzelius - kemisten från Väversunda - Ungdomsåren - Människan
och forskaren - kemins lagstiftare”, ”Kemistens symbol- och nomenklatursystem”,
”Försök till svensk nomenklatur för chemien”, ”Medevi brunnsvatten”, ”Den galvaniska
stapeln i läkekonstens tjänst” och ”Upptäckten av cerium - en fascinerande historia” samt
”Personregister”.

25. UNGER, A. Bibliografisk vägledning i svensk trollerilitteratur. U.o.,
(2001). 112 s. Trevligt dekorerat pappbd med benvit titeletikett (Södermalms
bokbinderi, osignerat). Omslaget medbundet. 
*1000
Uppdelad i en avdelning ordnad efter författarnamn och en innehållande anonymt utgivna
arbeten.

