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Nyhetslista 63

ARRIANOS & EPICTETOS || BLANKAERT, Nicolas
(Ed.) Αρριανου τεχη τακτικα [...]. Arriani Ars tactica,
Acies contra Alanos, Periplus Ponti Euxini, Periplus Maris
Erythraei, Liber de venatione, Epicteti Enchiridion, ejusdem Apopthegmata et Fragmenta, quae in Joannis Stobaei
florilegio, et in Agellii Noctibus Atticis supersunt. Cum
interpretationibus latinis, & notis. Ex recensione & museo
Nicolai Blanchardi. Amsterdam, Janssonio-Waesbergius,
1683. 8vo. Engr. extra title,+ (12),+ 450,+ (4) pp,+ fold. engr.
plate,+ 2 fold. engr. maps, of which one large. Engravings
in text. Ink spots pp. 259-261. Contemporary full vellum,
spine with handwritten title in ink, marbled edges. Fine
copy.
5000:OCLC 8211740. Hoffman I, p. 376. Fine collection of the writings of Arrianus translated into latin and annotated by the
Dutch scholar Nicolas Blankaert (1625-1703), with the Latin and Greek text in two
paralell columns. The first part includes his treatise of Tactic
and the Instruction on the order of battle against Alano, the
tour of the Euxine Sea, that of the Red Sea, a tratise on hunting, Enchiridion and Apopthegmes of Epictetos.
The large folding map (40x47 cm) by Abraham Ortelius shows
the Indian Ocean, with Africa and the mouth of the Nile and
Madagascar, the Arabian peninsula, India, Persia, Malasyia
etc., and with two small round maps, showing the north of
Europe ”Hyperborei” resp. West Africa ”Annonis Periplus”.
The smaller map (17x21 cm) shows the Black Sea (Euxine Sea)
and its surroundings.

2

BERG, P. G. (utg.) Märkliga svenska stenar från forntid och nutid. Stockholm,
tryckt hos P. G. Berg, 1873. 12:o. (4),+ 108 s. Enstaka små fläckar. Senare enkelt blått hkbd med det
tryckta omslaget medbundet, dock lagat (Rybrants
bokbinderi). Namnteckning på främre omslaget.

750:En ganska ovanlig titel i raden av P. G. Bergs lite
udda sammanställningar av sevärdheter och anekdoter. Innehåller rubrikerna ”Fornlämningar”,
”Runstenar”, ”Historiska stenar”, ”Stenar till minne
af enskilda personer”, ”Sagor och berättelser om
stenar”, ”Hvarjehanda stenar”. Den första kategorin inleds med ”Kiviksmonumentet” och den sista
avslutas med ”Artisternas sten” från Drottningholm, som olika artister på 1840-talet
roade sig med genom att stoppa den i varandras kappsäckar då de skulle resa utomlands.

3

BJÖRNSTJERNA, Magnus. Underdånigste memorial! Stockholm, Ecksteinska
boktryckeriet, 1826. 4:o. 34 s.+ 36 tryckta tabeller, varav 12 stora utvikbara och 5
dubbelsidiga. Något nött samtida hfrbd med guldornerad rygg och marmorerade
pärmpapper, gröna snitt. Ur C. Björnstjernas
bibliotek med dennes namnteckning och
med R. M. Björnstjernas exlibris.
1800:Utredning angående en ” jämnare fördelning
af Lönerna vid den Indelta Arméen” av generaladjutanten och chefen för generalstaben
Magnus Fredrik Björnstjerna (1779-1847). Exemplaret har tillhört Magnus Fredriks söner
Carl Magnus Björnstjerna (1817-88) och därefter Roger Magnus Björnstjerna (1827-1910),
båda militärer. Den senare hade ett mycket
stort militärhistoriskt bibliotek. Magnus Fredrik Björnstjerna hade deltagit i finska och tyska krigen och blev efter sin militära karriär statsman och diplomat, och var mellan
åren 1828 och 1846 svensk minister i London. Han utgav även ”Om beskattningens
grunder i Sverige” (1832), ”Grunder för representationens möjliga ombyggnad och
förenkling” (1835) liksom två böcker om Indien.

4 BÖTTIGER, Carl Wilhelm. Bidrag till
kännedomen om etruskerna. Inbjudningsskrift till morgondagens philosophiae magister promotion af tilförordnad promotor
Carl wilhelm Böttiger. Uppsala, C. A. Leffler, 1857. 4:o. 51 s. Senare marmorerat pappband med det tryckta omslaget medbundet.
Diskret exlibrisstämpel.
750:Uppsatsen om etruskerna upptar de första
27 sidorna. Eventuellt den första större uppsatsen på svenska om etruskerna. Böttiger
har använt sig av Otfried Müllers respektive
Georg Dennis stora arbeten om etruskerna,
men har också två gånger själv varit på plats
i Etrurien och tittat på fynden.

5

EKHOLM, Gunnar. Forntid och fornforskning i Skandinavien. Stockholm,
Albert Bonniers förlag, 1935. 8:o. VIII,+
384 s. Illustrerad. Stiligt mörkgrönt
hkbd med röd titeletikett, guldornerad
rygg och stänkta snitt. Omslaget medbundet. Fint exemplar, med Erich Abers
exlibris.
500:-

6 EYICE, Mari. An Emotional Landscape of Devotion. Religious Experience in Reformationperiod Sweden. Diss. Stockholm, Stockholm
University, 2019. 8vo. 228 pp. Sewn as issued.
(Libelli iucundi historicorum Holmiensum 3.)

250:Dissertation on how the reformation in Sweden
was experienced by the 16th century people.

7

FORSSELL, Christian Didric. Album pittoresque du Nord. Tableaux des costumes, moeurs et usages des paysans de la Suède. par. C. Forssell. London & Berlin,
A. Asher, 1838. Folio. Engr. handcoloured extra title,+ (4),+ 24 pp.+ 15 engr. handcoloured plates,+ plate with lith music. Pencil annotations. Contemporary finely
blindstamped cloth, with gilt title on front board ”Album du Nord 1838”, all edges
gilt. A crack between pp. 6-7.
5000:Colas 1092. Hultmark p. 105. The engraved title page with the new title ”Le Bijou de
Nord”. The plates are engraved by Forssell after drawings by J. G. Sandberg, the text
by Anders Grafström. Plates and descriptions from Hälsingland with two plates
from Järvsö, Lappland with four plates Kajtum 1-2, Ackia and ”Fiellen”, Södermanland with six plates from Vingåker, and Västergötland with one plate from Kind.
The plates was first published in ”Ett år i Sverige” 1827, of which a french translation
”Une année en Suède ou tableaux des costumes, moeurs et usages des paysans de la
Suède, suivis des sites et monumens historiques les plus remarquables” was published in 1836. This is a choice collection.

8

GROTIUS, Hugo. De jure belli ac pacis libri tres.
Drei Bücher vom Recht des Krieges und des Friedens Paris 1625 nebst einer Vorrede von Christian
Thomasius zue ersten deutschen ausgabe des Grotius
vom Jahre 1707. Neuer deutscher Text und Einleitung von Dr. Walter Schätzel. Tübingen, Verlag
J.C.B. Mohr, 1950. 8vo. XXX,+ (2),+ 650 pp.+ portrait.
Publ. cloth, in paper slip case. (Die Klassiker des
Völkerrecht in modernen deutschen Übersetzungen.
Band 1.) From the library of Sven Lindqvist, with its
library stamp.
2000:-

9 HAUROWITZ, H. v. Erinnerungen an Corfu im Sommer 1869. Wien, Karl Czermak, 1870. 8vo. (4),+ 147 pp. Printed on thick paper. Publ. dark red cloth, gilt spine
and boards, all edges gilt. Rear hinge with a small tear on top.
4000:Harry Valentin Harald Haurowitz (1799-1882)
var dansk läkare i rysk tjänst. Trots att han var
född av fattiga föräldrar i Slesvig lyckades han
få en medicinutbildning i Köpenhamn. Efter att
verkat som dansk skeppskirurg med resor bl.a.
till Västindien flyttade han till Ryssland och var
där aktiv under koleraepidemien 1830. Han blev
flyttad till sjökadettakademien i Tsarskoje-Selo
och blev bekant med både storfurst Konstantin
och tsar Nicolaus. År 1837 blev han livläkare åt
och nära vän med storfursten, som senare blev
storamiral. 1845 fick han titel av statsråd och
1854 blev han utnämnd till generalstabsläkare
åt baltiska flottan och strax därefter generalinspektör för hela ryska flottans sanitetsväsen.
Han lämnade aktiv tjänst 1864 och flyttade till
Wien, men reste året därpå på den ryska regeringen vägnar till USA under inbördeskriget för att studera sjukvårdsreformer i Nordstatsarmén. Han fortsatte stå tsarfamiljen nära och reste till Korfu tillsammans med storfurst Konstantin, vars dotter
var gift med grekiska kungen Georg I, dvs den danska prinsen Vilhelm. Denne hade
fått Korfu och de Joniska öarna av England som en present. Haurowitz kom härigenom även det danska kungahuset nära och fick storkorset av dannebrogen 1876.

10 HEDIN, Sven. Andra varningen av Sven
Hedin. Första hundratusendet av andra
millionen. [=Rubrik]. Bilaga till Göteborgs
Stifts-Tidning. Stockholm, Aftonbladets
tryckeri, 1914. Stor folio. 10 s. Tidningspapper. Blått marmorerat pappband, frampärmen med svart titeletikett. Något nött
rygg. Frampärmen med Arvid och Rosa
Hernmarcks förgyllda pärmexlibris.2500:Sven Hedins två varningar gick ut i jätteupplagor och båda varnade de för faran
som lurade från Ryssland och pläderade
för en kraftig upprustning av militären.

Sven Hedin var även en av aktörerna bakom Gustav V:s borggårdstal. Den första
varningen kom 1912 och den liksom den andra från 1914 trycktes i vardera en miljon
exemplar, och de tillhör båda de mest vanliga småskrifterna i Sverige. Denna tidningsupplaga av andra varningen, som alltså skall utgöra det första hundratusendet
av den andra miljonen, är däremot mycket sällsynt, vilket inte minst beror på storleken och papperskvaliten. I redaktionen för Göteborgs Stift-tidning satt sedan 1913
den mycket konservative och sedan tyskvänlige Ivar Rhedin som sedan 1918 även
blev ansvarig utgivare och redaktör. Arvid Hernmarck (1876-1940) var förmögen
industriman och kulturmecenat. Han ägde Hässelbyholms slott och gods i Fogdön i
Södermanland, och gästade där av Sven Hedin liksom av Albert Engström, Verner
von Heidenstam m.fl.

11 HELLSTRÖM, Gunnar. Om rådman Joseph Månsson, kapten Erich Furugreen och Diuröhampns
capell. Stockholm, August Rietz’ förlag, 1923. 8:o.
65,+ (1) s.+ planscher. Trevligt vinrött hkbd med
svart titeletikett. Främre omslag medbundet. 600:Tryckt i 100 numrerade exemplar varav detta är nr 43.

12 HIEKKANEN, Markus. Finlands medeltida stenkyrkor. Översättning av Camilla
Ahlström-Taavitsainen. Stockholm, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets
akademien, 2020. 8:o. 937,+ (2) s. Rikt illustrerad. Förlagets klotryggsband med
pappärmar.
450:Ståtlig nyutkommen presentation
av 104 existerande eller planerade
stenkyrkor i Finland från perioden
1430 till 1560, utgiven i samma stil
som serien Sveriges kyrkor. ”Ett
rikt bildmaterial illustrerar varje
kyrka. Boken är en detaljerad kritisk studie av kyrkorummet i det
medeltida Åbo stift och utgör ett
centralt bidrag till diskussionen
om Finlands medeltida kyrkor.”
Det finska originalet ”Suomen keskiajan kivikirkot” utkom 2007.

13 HOLM, Johan. Konstruktionen av en stormakt.
Kungamakt, skattebönder och statsbildning 1595–
1640. Ak. avh. Stockholm, Acta Universitatis Stockholmiensis, 2007. 8:o. 273 s.+ löst spikblad. Häftad.
(Studies in History, no. 90.)
250:Doktorsavhandling i historia.

14 [Kyrkomusik.] Kongl. maj:ts nådiga kungörelse om kyrkomusikens fortfarande
under fastlagstiden. Gifwen Stockholms
slott den 13. augusti 1823. Stockholm,
Kongl. tryckeriet, 1823. 4:o. (4) s. Oskuren.
Bläcknotering på titelbladet.
600:Kontrasignerad av A. C. Kullberg. Man beslutar att den vanliga kyrkomusiken skall
fortgå även under fastlagstiden. Som skäl
framhålls att ”Musik-konsten, och särdeles
den andliga, inom Riket wunnit betydliga
framsteg, och flere nya samt för Allmänheten obekanta Choral-melodier blifwit antagne,...”.

15 LA ROVIÈRE, Petrus de (Ed.) Ελληνεσ
ροιηται ραλαιο, τραγικοι, λυρικοι, κομικοι,
επιγραμματικοι, Poetae Graeci veteres, tragici,
lyrici, comici, epigrammatarii, additis fragmentis exprobatis authoribus collectis, nunc primùm
Graecè & latinè in unum redacti corpus. Geneva,
Petri de la Rouiere, 1614. Folio. (12),+ 1022; 504,
605-628, 529-684, 665-679, 697-753 pp. Large
copy. Minor spotting. Elegant but slightly worn
red morocco from late 18th-century, richly gilt
somewhat faded spines with french lilies in the
compartments, boards with gilt frames, gilt inner
borders and all edges gilt. Front boards with the
superexlibris of (probably) Louis XVIII. Labels
with the signature of E. Finlay on the front paste
downs put over an older oval label. Lacks as often
the (55) pp. index.
18000:-

USTC 2155066. OCLC 56382948. Hoffman III. p. 236f. Volume two has a caption title
only, ”Pindarou Olympia Hieroni Syrakousiō kelēti”, as it should. The title page of
volume one is in some copies doubled. Greek and Latin parallel text in columns. The
first part with the play writer Sophocles, Euripides, Aischylos and Aristophanes. The
second with poets; Pindaros, Sappho, Simonides, Archilochos, Bacchyklides, Joannes
Tzetzes, Lycrophron among others, and with seven chapters ”Variorum epigrammatum”.
The copy is most probably from the library of Louis XVIII (Louis Stanislas Xavier,
”le Désiré”), (1755-1824), younger brother of Louis XVI, and King of France from 1814
to 1824 (except 100 days in 1815). According to an auction notation in pencil it comes
from his library in Mitau where he was in exile. The superexlibris is not in Olivier.

16 (LEIJONHUVUD, Carl Erik.) Slaget vid Fraustadt den 3/13 februari 1706. Ett 200-års minne.
[=Rubrik.] Separat ur Illustrerad militärrevy 1906.
(Stockholm, P. Palmquists aktiebolag, 1908.) 8:o.
41-64 s.+ utvikbar plansch. Illustrerad. Blått kbd
med omslag medbundet (Carl Lunds bokbinderi).
Dedikation till A. Hammarskjöld på främre omslaget, och ur Gustaf Elgenstiernas bibliotek med
hans superexlibris på frampärmen.
450:-

17 LYTTKENS, Yngve. Var kommerserådet
mördare? Stockholm, AB Nordiska bokhandeln, 1958. 8:o. 202 s.+ planscher,+ 2
utvikbara brevfaksimil. Förlagets ljusbruna
marokängband, guldornerad rygg med upphöjda bind, guld- och blindpräglade pärmar,
inre bordure och helt guldsnitt. (Nordiska
bokhandeln).
1200:Bibliofilupplaga om 150 numrerade exemplar,
varav detta är nummer 125 och signerad av
Yngve Lyttkens. Utredningen handlar om
kommerserådet Carl Martin Lundgren (17801852) på Stora Herrestad i Ystad, en av Ystads
rikaste män. År 1809 hittades dock en av
Lundgrens drängar död i sin säng med avskuren strupe och snart började ryktet gå...

18 MELLIN, Gustaf Henrik & CRONHOLM, Abraham. Trettioåriga kriget
af G. H. Mellin och Abr. Cronholm.
Norrköping, Östlund & Berling, (1847)49. 8:o. XV,+ (1),+ 658 s.+ 35 planscher
och skisser,+ utvikbar gränskolorerad
karta. Trägravyrer i texten. Lätta lagerfläckar. Samtida hfrbd med guldornerad
rygg, marmorerade pärmpapper och
gröna marmorerade snitt. Ur Alf Henriksons bibliotek, med hans exlibris.

1500:Setterwall 1913. Den utkom i 11 häften
mellan 1847 och 1849 och är huvudsakligen ett arbete av Abraham Cronholm.
Mellin skrev endast de första arken och
överlämnade därefter allt material till
Cronholm, som skrev klart det.

19 (MENGOZZI, Bernardo.) Sång-lära af Musik-Conservatorium i Paris, innehållande grunder för sången och öfningar för rösten. Öfversatt efter den i Leipzig hos
Breitkopf och Härtel på franska och tyska tryckta upplaga. Stockholm, hos Carl
Delén på Mag. Wiborgs förlag, 1814. Tvär 4:o. (2),+ 40 s.+ grav. titelblad,+ 2-63 s.
med graverad musik. Häftad, i samtida pappomslag. Fint exemplar.
3500:Notbilagan, med titeln “Exempel till sång-läran”, är graverad hos Åhlströms Kongl.
privilegierade not-tryckeri.
Svensk översättning av Bernardo Mengozzis ”Méthode
de chant du conservatoire
de Musique à Paris” eller
”Gesanglehre Des Conservatoriums Der Musik In Paris”,
båda utgivna 1804. Bernardo
Mengozzi (1758-1800) var
italiensk sångare (tenor) och kompistör. Efter turnerande i Italien, England och
Frankrike slog han sig ned i Paris och försörjde sig med undervisning. Han blev utnämnd till professor i musik av det nystartade musikkonservatoriet i Paris och efter
hans död blev hans sångpedagogiska metod 1803 antagen av detsamma. Hans under
lång tid förberedda bok om sångteori utgavs postumt av en kommité bestående av
bland annat Luigi Cherubini, Dominique-Pierre-Jean Garat, François Joseph Gossec, Etienne Nicolas Méhul, Honoré Langlé, Charles-Henri Plantade, and François
Guichard.

20 [Musikaliska sällskapet i Karlskrona.] Dokument rörande Anton Grills medlemskap i Musikaliska Sällskapet i Carlskrona.
1. Kallelsebrev till brukspatron Anton Grill som arbetande medlem i Musikaliska
sällskapet i Carlskrona, daterat 1 januari 1818, och egenhändigt undertecknat av
Ordnings-Directeur C. Kallström, Musik-Directeur M. Wollin och Cassae-Directeur Z. Pisarsky, samt av sekreteraren Henrik Wolter. Folio. (1),+ (3, blanka). Vikt,
med sigill.
2. Kuvertet adresserat till Anton Grill i Linköping & Godegård, baksidan med sällskapets lacksigill.
3. Allmänna regler, antagne till efterlefnad i Musikaliska sällskapet i Carlscrona
[=Rubrik.] Karlsrona, tryckt i Kongl. Amiralitets-boktryckeriet hos majoren och
Ridd. C. F. Svinhufvud, 1817. 4:o. (4) s. Vikt.
4. Sällskapsdekoration med Orphei lyra i silver och bevarat vitt sammetsband.
Lyran med inskriften ”Emollit mores nec sinit esse feros” på den ena och ”den 6
november 1815” på andra sidan.
12000:-

Det Musikaliska sällskapet i Carlskrona grundades den 6 november 1815. Initiativtagare var Israel Nordvall (1787-1857). Satsningen var ambitiös med inte bara
musicerande och sällskapsliv utan redan från början startade sällskapet ett institut
för musikundervisning, och den mest kända eleven därifrån blev med tiden Anders
Randel. För att utöka medlemskaran, och sannolikt för att få in pengar, gjorde Sällskapet 1817 reklam för sin
verksamhet, bl.a. genom
att inbjuda musikälskande
personer från både när och
fjärran som medlemmar
till verksamheten. Somliga
inbjöds även som arbetande medlemmar fast man
knappast kunde räkna
med att de kunde komma
att besöka staden i första
taget. På detta sätt blev vid
sidan av Anton Grill även
hovmarskalken Gerard De
Geer med sin fru friherrinnan Henriette Charlotta
medlemmar i augusti 1817.
Anton Volter Grill (17791855) var bl.a. förvaltare av
bruket Godegård utanför
Motala och godsägare i
Linköping. Han var hög frimurare och stor musikvän,
spelade både fiol och piano samt hade harpvirtuosen Antoine Edouard Pratté som
gäst under flera år. Han har skildrats som gästfri och generös.
Medlemsemblemet form av Orphei lyra i silver är tillverkat av juveleraren Carl Abraham Neuendorff d.ä. (1805-32) i Karlskorna, och framställandet innebar en stor
kostnad för sällskapet. Dess bärande stipuleras i stadgarnas §19: ”Heders och Arbetande Ledamöternes Decoration är en Orphei Lyra af Silfver med Devis: Emollit
mores, nec sinit esse feros, hvilken bäres i hvitt Sidenband i knapphålet af Herrarne
och encollier af Damerne vid alla tillfällen, då Sällskapet är samladt”. Att som här
även sidenbandet är bevarat är mycket ovanligt. Om Musikaliska sällskapet se Leif
Karlsson ”Anders Pettersson och Musicaliska Sällskapet. En tillbakablick på 1800-talet sedd från Carlskronas horisont” (http://www.karlskronamusikhistorik.se).

21 [Napoleon.] Napoleonisk kalender, i hwilken framställes på hwarje dag af året
en anmäkningswärd epok af Napoleon Bonapartes lefnad, ifrån hans födelse, till
hans död. Öfwersättning. Göteborg, Geo. Löwegrens boktryckeri, 1822. 24:o. 28 s.
Lätt lagerfläckig. Häftad, i senare pappersomslag, snett skuren inlaga. Namnteckning på titelbladet.
600:-

Denna lilla märkliga - och ganska meningslösa - folkskrift kom i flera olika upplagor, alla är sällsynta. En rad för varje dag i året med vad som hänt Napoleon just
den dagen någon gång under hans liv. 2:a mars: ”Bonaparte upptages i militärskolan i Brienne 1779. 7:e mars: ”Bonaparte widrörer de pestsjuka soldaternas får”. 23:
mars: ”Bonaparte intågar i Trieste 1797. 3:e maj: ”Bonaparte wäljes till kejsare 1804”.
Osv.

22 PACKARD, Vance. Varför köper vi? En bok om reklamens
djupforskare. Förord av Karl-Erik Wärneryd. Stockholm,
Natur och Kultur, 1958. 8:o. 261,+ (3) s. Häftad, något nött
omslag. Ur Sven Lindqvists bibliotek, med stämpel. Rikligt
försedd med blyertsunderstrykningar och kommentarer i
marginalen och på bakre omslagets insida av Sven Lindqvist!
600:Spännande exemplar. Sven Lindqvists viktiga och uppmärksammade bok ”Reklamen är livsfarlig” kom 1957, dvs samma
år som ”The hidden persuaders”, det amerikanska originalet
av Packards bok. Den svenska översättningen är gjord av
Olle Moberg. Karl-Erik Wärneryd var docent i reklampsykologi. Dessa både böcker
bidrog enligt Sophie Elsässer i ”Mediehistoriska vändningar” (2014) till en starkt kritisk reklamdebatt i Sverige. ”Denna debattvåg var en väsentlig anledning till att det
under 1960-talet inte blev någon reklam i teve, något som man från näringslivshåll
gärna ville se” (s. 199).

23 PUFENDORF, Samuel. Histoire de Suede, avant et depuis la fondation de la monarchie. Par Mr. le baron de Pufendorf. Nouvelle edition, plus correcte que les précédentes, & continuée jusqu’à l’année 1730. 1-3. Amsterdam, Zacharie Chatelain,
1732. 8vo. Engr. portrait,+ (2),+ XXXVI,+ 404 pp.; engr. portrait,+ (2),+ XXII,+ (2,
blanks),+ 453 pp; engr. portrait,+ (2),+ XXIV,+ 400,+ (20) pp. Stain in lower corner
on page XI and light occasionally in part three, minor
spotting. Contemporary full
calf, richly gilt spines with
raised bands, boards with gilt
superexlibris, marbled edges.
Three volumes. Old library
stamp with the monogram
”MG” and a Royal crown, and
with the book plate of Nils
Fries.
3000:According to pencil notations
by an earlier owner this copy
should have belonged to Anna
of Courland (1693-1740), which
we can’t confirm. A fine copy
in any case.

24 THÉEL, Hjalmar. Berättelse om landt-expeditionen till Jenisej år 1876. Göteborg, Göteborgs handelstidnings aktiebolag, 1877. 8:o. 36 s. Tryckt på styvt papper.
Häftad, med tryckt något fläckigt omslag.
1100:Hulth 41. Parallellt med Nordenskiölds andra expedition längs Rysslands nordkust till floden Jenisejs mynning, genomfördes en expedition landvägen till samma
flod under ledning av zoologen Hjalmar Théel (18471937). Med sig hade han zoologen och entomologen
Filip Trybom (1850-1913) och botanisten Hampus Wilhelm Arnell (1848-1932). Rapporten är således rik på
zoologiska och botaniska iaktagelser. Även ett avsnitt
om jakt, samt återkommande klagomål över mygg ges
plats. Rapporten återpublicerades samma år tillsammans med Nordenskjölds egen berättelse under titeln
”Redogörelser för de svenska expeditionerna till mynningen af Jenisej år 1876.”

25 THORDEMAN, Bengt. Armour from
the Battle of Wisby 1361. In collaboration with Poul Nörlund and Bo Eric
Ingelmark. 1-2 [Text + Plates]. Stockholm, Kungl. Vitterhets Historie och
Antikvitets Akademien, 1939-40. Large
4to. xiii,+ (1),+ 480,+ (2) pp.+ plate; (8)
pp.+ 145 plates, partly folding,+ loose
errata leaf. Illustrated. Title printed in
red and black. Publ. dec. linen with preserved blank dustwrappers. Two very
well preserved volumes.
3000:All published.

26 THUNBERG. C. P. Icones plantarum
Japonicarum. 1-5. (Tokyo, Shokubutsu
Bunken Kanko-kai, 1934). Folio. (62) ll,+
7,+ (1) pp. The last leaf with a Japanese
colophon. Including 50 plates illustrating Japanese plants. Half calf, title lettered on spine. From the library of Carl
Th. Mörner, with his signature, and of
Nils Fries, with his bookplate. 4500:-

A fine facsimile reprint of Thunberg's work
on Japanese plants which he issued as a
complement to his "Flora Japonica" (1784).
The work comprises some of the first western illustrations of Japanese species. Carl
Peter Thunberg (1743-1828) was a pupil of
Linnaeus and famous for his contributions
to the Japanese flora. This work is along
with the ”Flora” a landmark work for the
Linnaean botany of Japan.

27 TROLLE, H. af. Om ordalierna hos de germanska folken, ett bidrag till processrättens historia. Stockholm
Nordiska bokhandeln, 1915. 8:o. (2),+ IV,+ 158 s. Senare
grönt hkbd med guldornerad rygg och med omslaget
medbundet. Dedikation.
350:Om gudsdomar, t.ex. tvekamp.

28 VOGLER, Georg Joseph (Abbé). Inledning til harmoniens kännedom, med bihang, Claver schola med pieces de clavecin avec des variations, organist schola och
förklaring öfver choral boken, samt första och andra lectionerna til choral eleven
M. H. af kongl: musik directeuren aboten Vogler. [=Handskriven gemensam titel.]
(VOGLER, Georg Joseph. Inledning til harmoniens kännedom af Aboten Vogler.
Med åtta dertil hörande graverade tabeller.) (Stockholm, Anders Jacobsson Nordström, 1794.) Tvär 8:o. 8 grav. sidor. Tillsammans med:
(VOGLER, Georg Joseph. Pieces de clavecin faciles, doigtées, avec des variations
d’une difficulté graduelle, pour servir d’exemple à l’ecole de clavecin, dediées à sa
majesté le roi Gustave IV Adolphe par l’abbé Vogler). 2-32 handskrivna s. Samt
”Claver skola”. 12 handskrivna sidor. Tillsammans
med:
(VOGLER, Georg Joseph).
Organist-schola. Stockholm, Kongl. privilegierade
not-tryckeriet, (1798). Tvär
8:o. 8 grav. sidor. Tillsammans med:
(VOGLER, Georg Joseph).
Choral-bok af 90 melodier
til 260 svenska psalmer
jemte organist-scholans
andra del som föklaring.
Stockholm, kongl. privilegierade not-tryckeriet, (1799). Tvär 4:o. (4) s.+ 23 s. med grav. musik. Tillsammans
med:
VOGLER, Georg Joseph. Aboten Voglers lection til choral-eleven M. H. (Stockholm, 1799). Tvär 8:o. (2) grav. s. samt:
Abotens Voglers andra lection til choral-eleven M. H. (Stockholm, Nordström,
1800). Tvär 8:o. 4 grav. s. Något nött samtida hfrbd, guldornerad ryg med brun
titeletikett, marmorerade pärmpapper, litesn skas neders på ryggen.
6000:-

Samlingsband bestående av framförallt de graverade delarna av Georg Joseph Voglers musikteoretiska arbeten. ”Inledningen till harmoniens kännedom” saknar 32
sidor tryckt text men har alla de graverade sidorna. ”Pieces de clavecin faciles” med
”Claver schola” är kompletta fast i avskrift. ”Organistskolan” saknar 24 sidor tryckt
text medan ”Choralboken” är komplett. De båda sällsynta lektionerna till eleven M.
H. skall ha 8 sidor tryckt text vardera vilka saknas här.

