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1. Telegraf-signaler för flottorna.
Kongl. amiralitets-boktryckeriet (Svinhufvuds
enka), 1821, Karlskrona.
Bunden i ett nött samtida halvfranskt band
med blåstänkta snitt. Handskriven formskuren
titeletikett på främre pärm. Främre övre hörn
stött. Kurt Winbergs exlibris på främre pärms
insida. Inlagan mestadels tryckt på blåtonat
styvt papper. Ett bokstavsregister är fint
utskuret i yttermarginalen. Några äldre få
anteckningar kompletterar den tryckta texten
på 5 sidor. 4:o. (12) 188 (11) sidor. Flaggtavlan
på sidan 12 färglagd med akvarellfärger + ark
inklistrat på bakre pärms insida, Afskrift.
[=rubrik på rättelseblad som innehåller några
tillägg och ändringar till signalkoderna].
Utgiven av P. G. Lagerstråle och Rudolf Cederström.
De första sidorna redovisar i tolv paragrafer hur
signalsystemet fungerar och praktiseras. De flesta
signaler är för enskilda ord, men runt 1000 signaler
är för fullständiga meningar där till exempel 4866
betyder ”Konungen är illamående”; 4490 ”Jag har svårt
att få hem mitt ankare” och 4728 ”Jag har fruntimmer
ombord”.

					

2 800 kr

2. Leopold, Carl Gustaf af. Öfver segren

vid

Hogland

den

17

julii

1788.

Kungl boktryckeriet, 1788, Stockholm. Häftad.
7 sidor. Lätt nött samt några små fläckar på
titelbladet.
Leopold, Carl Gustaf, (1756-1829). Sjöslaget vid
Hogland utkämpades den 17 juli 1788 då de svenska
och ryska flottorna under sex timmar stred hårt vid
ön Hoglands norra sida. I historieskrivningen slutade
drabbningen utan segrare, så inte här.

						
450 kr
								

•

3. Forsberg, C. D. Stadganden rörande

rotehållaren och soldaten wid
indelta infanteri-regementerne Afd. 1
Allmänna stadganden.Norsted & Söner,
1844, Stockholm. Häftad i gult omslag. 119
sidor. Omslaget endast lätt nött.
Ur innehållet: Indelningsverket; Rekrytering; Soldatens
förmåner; Lönen; Torpet; Underhåll; Sjukvård med
mera. 						
120 kr

								

•

4. Falkenberg, M. von; Hjelmqvist, Fredrik
[utg]. Till den högtidlighet hvarmed

lunds universitet den 28 februari
1910 firar 200-års minnet af Magnus
Stenbocks seger vid Helsingborg.

Håkan Ohlssons boktryckeri, 1910, Lund.
Bunden i ett brunt, halvklotband. Båda
omslagen medbundna. 43 sidor. Pärmarna
endast lätt nötta.

Medföljer gör handritad karta över slaget vid
Helsingborg med texten “Detaljnoggrann kopia efter
pennteckning (ej signerad) funnen på K2 officersmäss.
Helsingborg 2/3 1941 Carl Holmquist. Fänrik”
Ägaranteckning på främre omslag. Lunds Universitets
årsskrift Afd 1, Bd 6, Nr 6. Med finns Falkenbergs
journal under fälttåget i Skåne 1710, utgiven av Fredrik
Hjelmqvist. 				
250 kr

5. Rappe, Axel. Franska nordarméns
fälttåg 1870-1871. Ivar Hæggströms
boktryckeri, 1874, Stockholm. Bunden ett
samtida, brunt halvskinnband med diskreta
gulddekorationer på ryggen. viii, 232 sidor + 4
utvikbara kartor. Bandet är lätt nött. 19 x 13cm.
Rappe tjänstgjorde i den franska armén under fransktyska kriget 1870-1871 och i Algeriet 1871-1872 och
återger i denna bok sina reflektioner som vittne till
kriget.					
400 kr

								

6. Spak, Fredrik Adolf. Öfversigt öfver

artilleriets uppkomst och utveckling
i Europa. Första delen (allt som utkom).

Ivar Hæggströms boktryckeri, 1881, Stockholm.
Bunden i ett klotband. (4) 249 (1) sidor + 2
utvikbara planscher, innehållande 23 figurer.
Gott skick.			
350 kr
								
		
				

•

Kriget
mot
Danmark 1675-1679 [bunden med]
Amiral Clas Ugglas lif och bedrifter.
7. Björlin, Gustaf.

Norsted & Söner, 1885, 1901, Stockholm.
Bunden i ett grönt klotband med röd
titeletikett på ryggen. (8) 296 sidor + karta; 12
sidor. Bandet endast lätt nött. Några diskreta
markeringar i marginalen.
200 kr
								
Ca 30 illustrationer, porträtt och kartor.

•
				

Kriget i Norge
1814 - efter samtidas vittnesbörd.

8. Björlin, Gustaf.

Norsted & Söner, 1893, Stockholm. Bunden i
ett halvskinnband med diskret gulddekorerad
rygg. 348 sidor + utvikbar karta i ficka. Gott
skick.			
		
250 kr
							

Anteckningar
om
Kungl. Svea artilleriregemente 17941894. Norsted & Söner, 1898, Stockholm. Bunden
9. J. von der Burg.

i ett skinnband med gulddekorear rygg och pärmar
samt övre guldsnitt. (3) (blank) 468 (1) sidor + 11
planscher + 7 färglitograferade uniformsplanscher
+ 8 färglitograferade kartor, varav 1 i helt uppslag.
Bandet endast lätt nött.		
500 kr
									

•
Finska
kriget
och Finlands krigare 1808-1809. Weilin
10. Danielson, Joh. Rich.

& Göös, 1897, Helsingfors. Bunden i ett gediget,
rött halvskinnband med fyra upphöjda bind. (10)
797 sidor + 2 utvikbara kartor. Bandet endast lätt
nött. Ägarnantecknng på försättsbladet. Exlibris
på främre pärms insida, Theodor af Ekenstam.
Drygt 60 illustrationer i texten. 			

400 kr
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