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Nyhetslista 60

BAER, Josef van. Katalog öfver J. v. Baer’s anatomiska museum. Flera i detta
museums atelier utförda plastiska och anatomiska preparater blefvo i Paris år 1867
hedrade med en prismedalj, samt vid den stora verldsexpositionen i Wien år 1873
med framstegs-medalj, förtjenst-medalj, och berömmelse-diplom. Permanent utställning- Rue de Cécole de Medicin à Paris [Sic!]. Gävle, A. J. Lindholm, 1874. 8:o.
23,+ (1) s. En helsidesillustration. Häftad, med tryckt gult omslag.
950:Utställningen bestod av 170 olika preparater fördelade på sex avdelningar. Den
första avdelningen bestod av ”Naturliga
preparater bevarade i sprit. Öfversigt
af menskliga embryots utveckling till
fullmoget foster” och innehöll bl.a. ”Ett
embryo om tre och en half månad” men
även en krokodil ”omkring 6 månader gammal”. Den andra avdelningen
innehöll ”Patologiska och plastiska
preparater” såsom ”En öppnad menniskohjerna”, ”Trattformigt bäcken”
etc. Tredje avdelningen visade ”Menniskans utveckling” och den fjärde ”Förlossnings- och anatomiska preparater”
och den femte, som endast visades mot
extra avgift, innehöll ”Patologiska och
syfilitiska sjukdomar”. Därtill visades
även ”Kranier af de de fem huvudracerna”. Ett antal olika utgåvor trycktes, allt eftersom utställningen flyttades. Det anatomiska museet brann slutligen upp i Örebro
1877.

2

BEETHOVEN, L. van. Sonate pour le piano-forte avec cor ou violon ou violoncelle ou flüte ou viola. Composée par L. van Beethoven. Oeuv. 17. Hamburg, Jean
Aug. Böhme. No date. Folio. Engr. title,+ (blank),+ 3-15 engr. pp; 3 engr. pp; 3 engr.
pp; 3 engr. pp; 3 engr. pp; 3 engr. pp. Bound together with:
BEETHOVEN, L. van. Sonate pour pianoforte avec un violon. Composée par
Louis van Beethoven. Oeuv. XXIII. Leipzig, C. F. Peters Bureau de Musique, No
date. Folio. Engr. title,+ 2-17 engr. pp; Handwritten title,+ 2-7 engr. pp. Red half
morocco, marbled paper mosaic boards in several colours and patterns, with
handwritten labels, red edges. Two volumes. From the library of Carl Fredrik Fallén at Esperöd.
5000:-

Opus 17 with clavecin, violino, viola, violoncello, flauto, and cornu parts. Opus 24
with clavecin and violino. The boards are dated ”Esperöd 1828”.
Carl Fredrik Fallén (1764-1830), var entomolog och professor i Lund men hans håg
stod mest till musiken. Han var en duktig violinist och undervisade både i violin och
klaver.

3

BERGHMAN, Gustaf. Catalogue raisonné des
impressions elzeviriennes de la bibliothèque
royale de Stockholm. Rédigé par G. Berghman.
Stockholm, Nordiska bokhandeln, 1911. 8:o.
Front.+ XXXII,+ 354, 354*, (2), 356-389,+ (2) s.+ 2
planscher. Ljust linneband med röd titeletikett
och med omslaget medbundet (Solenbergs bokbinderi). Ur Gustaf Rudbecks bibliotek, med hans
namnteckning, och ur Bengt Lassens. Fint exemplar.
1800:Almquist 5649. Utgiven av E. W. Dahlgren och
med en biografi över Berghman. Gustaf Berghman
(1836-1910) donerade sin fina samling av Elzevirtryck till Kungliga biblioteket.

4 BOHMAN, Ragnar. Lapp-Nils (Nils Jonsson)
1804-1870. En jämtländsk storspelman. Östersund, Bokmalen förlag, 1963. 8:o. 104 s. Illustrerad. Häftad. (Banbrytare och föregångsmän
VIII.) Dedikation till Lars Pirak.
350:Upplaga tryckt i 300 exemplar.

5

BÖÖK, Fredrik. Resa kring svenska parnassen 1926. Stockholm, P. A. Norstedt &
söner, 1926. 8:o. (8),+ 248 s. Illustrationer
av Gunnar Lindvall. Rött hkbd med guldornerad rygg och med främre omslaget
medbundet. Dedikation till Henrik Schück
”... med varm tillgivenhet F. B.”
600:Fin litteraturproveniens! Behandlar Hjalmar Söderberg, Bo Bergman, Henning Berger, K. G. Ossiannilsson, Vilhelm Ekelund,
Gustaf Ullman, Sven Lidman, Anders Österling, Sigfrid Siwertz, Hjalmar Bergman,
Ludvig Nordström, Elin Wägner.

6 CAESAR, Gaius Julius. Caij Julij Cesaris des
grossmechtigen ersten Römischen Keysers
Historien von Gallier und der Römer Burgerische Krieg: so er selbst beschrieben: und
seiner ritterlichen tugent gefüret hat. Mainz,
Johannem Schöffer, 1530. Folio. (32),+ CLXIII
ll. Richly illustrated with 115 wood cuts in pagination, of which 14 are full page, and with
wood cut device of Schöffer. Minor stain in
margins, some spotting, more on ll. 40-41, 4548. Paper repair on leaf (2), (7-9 in upper margin) and (27). Contemporary ink annotations
in margins, mainly in the beginning. Modern
bound in old vellum antiphonary leaf with
notes and text written with black and red ink.
From the library of Victor von Stedingk, with
his book plate.
75000:VD16, C 56. Adams C80. Schweiger p. 51.

First Mainz edition, printed by Johannes Schöffer, the son of Peter Schöffer, of the first German translation of
Caesar’s ”De bello gallico” and ”De
bello civili”. The translation was made
by Ringmann Philesius, i.e. Matthias
Ringmann, and was first published in
Strassburg in 1507, with a second edition in 1508. This is the third edition.
It also contains a German translation
of Plutarch’s Caesar biography and of
Aulus Hircius on the alexandrinian,
the african and the spanish wars, as
well as the poem, ”Julius Cesar bin
ichs genant”, with the end lines, ”Mein
bücher zu latein Schrieb ich/ Philesius
hat gedeutschet mich”, a poem probably written by the translator. The
full page wood cuts come from the
illustrated second Strassburg edition
by Grüninger 1508. The wood cut illustrations are sometimes attributed to
Hans Sebald Beham or his school.
Bengt Lassen (1908-74) var hovrättsråd och åren 1953-73 VD för Norstedts förlag.
Han hade en fin samling romerska författare.
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CARLÉN, Octavia. Tyresö gods och slott.
Beskrifning af Octavia Carlén. Stockholm,
J. W. Svenssons förlag, 1877. 8:o. 23,+ (1) s.+
plansch. Tryckt på mycket skört tidningspapper. Senare blått kbd med det tryckta omslaget medbundet.
1200:Octavia Carlén (1828-81) skrev vid sidan av
romaner ett stort antal guideböcker till Stockholm med omgivningar.

8

FESTER, Richard. Die Bayreuther Schwester
Friedrich’s des Grossen. [=Rubrik.] I: Deutsche
Rundschau. Heft 1-3, October 1901. (Berlin, Gebrüder Paetel, 1901.) 8:o. 40-67; 205-226; 408-431 s. Första och sista sidorna monterade på blanka slutpapper. Senare blått hkbd, guldornerad rygg med svart
titeletikett, blå marmorerade pärmpapper, marmorerade snitt och med första främre häftesomslaget
medbundet. (G. Hedberg). Ur Fredrik Vult von
Steijerns bibliotek, med hans förgyllda pärmstämpel
på frampärmen.
750:Wilhelmina av Preussen (1709-58) som gifte sig med Fredrik av Bayreuth var inte
bara syster till Fredrik den Store utan även till Lovisa Ulrika. Hon är känd för sina
memoarer som utgavs postumt 1810.

9 GARIBALDI, Giuseppe. Mémoires sur J. Garibaldi. Paris, chez tous les Libraires, 1860. 8vo. (4),+ 156 pp. Minor
spotting. Contemporary black half calf, gilt spine with
repaired tear, defective upper joints. From the library of
Ludwig von Horn with gilt lettering on front board ”L.
v. H” and his blue library stamp on the title.
3000:OCLC 22429044. First edition of Giuseppe Garibaldi’s
memoires, written in cooperation and translation by
Pierre Dupont (1821-70) and Alfred d’Aunay (1837-83).
In the same year 1860 was published ”Mémoires de Garibaldi traduits sur le manuscrit original”, written by
Alexandre Dumas, as well as ”Mémoires authentiques sur
Garibaldi” by Camile Leynadier.

10 GARNERAY, Louis. Bilder från Indiska oceanen. Sjöstrider och rese-äfventyr,
berättade för ungdom. med 6 kolorerade bilder. Stockholm, J. W. Löfvings förlag,
1870. 8:o. 251 s.+ 6 handkolorerade planscher. Bläckstänk s. 16-17. Förlagets tryckta
pappband, lite skadad i kapitäl och frampärmen något solkig, dock fint skick.

1200:Klingberg-Bratt 1599. Innehåller berättelserna
”Fregatten la Preneuse’s sista kryssning”, ”Ambassaden till Bombetoc”, Resan till Zanzibar”.
Bombetoc är på Madagaskar. Författaren Ambroise Louis Garneray (1783-1857) var fransk
marinmålare och memoarförfattare. Han
gick tidigt till sjöss, och redan 1799 blev han
befordrad till kvartersmästare på La Preneuse,
under kapten Jean-Marthe-Adrien l'Hermite,
som patrullerade i Indiska oceanen. Han kom
till Indien, fick vara med om skeppsbrott och
diverse sjöslag mot engelska fartyg tills han
1806 blev tillfångatagen och fick tillbringa åtta
år i engelsk fångenskap. Han blev känd marinmålare och hans berättelser ”Voyages, aventures et combats, souvenirs de ma vie maritime”
utkom 1851.

11 HERIC of Auxerre. Diui Germani quondam
Altissiodorensis episcopi vita, anno quidem
ab hinc circiter septingentesimo, carmine conscripta, sed nunc primùm typis excusa: Authore
Herico Benedictino Altissiodorensi. Paris, Simonem Colinaeum, 1543. 8vo. 72 ll. The title page
with Colines’ wood cut device. Some spotting
on the title. Somewhat worn red 19th century
morocco, gilt spine with raised bands, boards
with gilt frame, all edges gilt. From the library
of the bibliophile Richard Heber with his library
stamp ”Bibliotheca Heberiana”.
30000:OCLC 19982789. Renouard, Bibliographie des édition de Simon de Colines p. 377. Graesse III, 249.
Goldschmidt, Medieval texts and their first appearance in print, p. 70.

First printing, editio princeps, of the hexameter poem ”Vita divi Germani” written
in the 9th century by the French benedictine theologian and writer Heric (Hericus)
of Auxerre (841–876). It’s a poem on the life of St. Germanus of Auxerre, or Saint
Germain l'Auxerrois, (c.378–c.448 AD), bishop of Auxerre, and famous for his visits
to Britain and the struggles with Pelagianism. The text is edited by Pierre Pesselier.
”One of the greatest monuments of Carolingian poetry is the Vita divi Germani,
composed in hexameters by Heric d’Auxerre in 873. Its first printed edition is one of
Simon de Colines’s gracefully printed octavos, Paris 1543, and Heric’s epic is edited by
Piere Pesselier with a preface in which he stresses the antiquity of the manuscript he
has transcribed and the historical value of the poem.” (Goldschmidt).

From the large library of the great bibliophile and one of the founder of the Roxburghe club Richard Heber (1773-1833). At his death his collection in England was
estimated by Dibdin at 105.000 volumes. They were sold at Sothebys during the years
1834-37 with printed catalogues.

12 HESIODOS || HELLQUIST, Elof (övers.) Hesiodos’ verk
och dagar. Översättning av Elof Hellquist. Lund, C. W.
K. Gleerup, 1923. 8:o. XII,+ 67 s. Lätta blyertsmarkeringar.
Fint brunt guldornerat marokängryggband med marmorerade pärmpapper, övre guldsnitt och med omslaget
medbundet (H. Peller för Esselte). Ryggen något blekt. Ur
Bengt Lassens bibliotek, men blyertsnotering på titelbladet.
1500:Året därpå utkom även Theogonin i översättning av Hellquist. Den schweisiska bokbindaren Hugo Peller (1917-2003)
hade ett flertal svenska elever.

13 [Järnväg.] (SVARTENGREN, Johan Jakob.) Åtta blad faktiskt gifna skäl för den
norra stambanans dragande öster om Sigtunafjärden. [=Rubrik.] Stockholm,
Albert Bonnier, 1863. 8:o. 16 s. Häftad, något loss i ryggen.
1200:Tryckt i Uppsala av Edquist & Berglund. Johan
Jakob Svartengren (1809–63) var pedagog och
lärare, och blev 1854 rektor för ett privatgymnasium (Lyceum) i Uppsala. Han inrättade
även en egen internatskola i Ärna för ynglingar
med studie- och ordningsproblem. De resultat
han nådde med sina elever gjorde ”Räddningsinstitutet på Ärna” känt och uppskattat bland
högborgerliga och adliga familjer med svårfostrade barn som fallit igenom i andra skolor. Han
skrev även läroböcker och umgicks med Atterbom, Böttiger och Geijer. Den anonymt utgivna
skriften ”Åtta blad” som han gav ut 1863 påverkade faktiskt myndighetsbeslutet att dra den
norra stambanan över Uppsala (SBL).

14 LÖW, Bengt. Sörmlänningar och nerikingar
vid akademien i Greifswald 1595–1815. Särtryck
ur Södermanlands-Nerikes Nations majhälsning 1950. Uppsala, 1950. 8:o. 3–30 s. Med enstaka
marginalnoteringar i blyerts. Klammerhäftad i
tryckt omslag. Med dedikation till Bengt Wahlström.
250:Innehåller matrikel.

15 LÖW, Bengt. Sörmlänningar och nerikingar
vid akademien i Dorpat under 1600-talet. Särtryck ur Södermanlands-Nerikes Nations majhälsning 1949. Uppsala, 1949. 8:o. 34–55 s. Med
enstaka marginalnoteringar i blyerts. Häftad i
tryckt omslag. Dedikation till Bengt Wahlström.

250:-

16 MALMSTRÖM, Bernhard Elis. Dikter. Stockholm, F. & G. Beijers förlag, 1892. 12:o. VI,+ 418
s. Rött marokängband, guldornerad rygg med
upphöjda bind och svart titeletikett, guldornerade pärmar, frarmpärmen med svart och brun
intarsiainläggning med titel i guld, pärmarnas
insida med rik guldbordure runt sammetspegel, försättsbladen av sammet, helt guldsnitt (R.
Bäckman). I skinnskodd marmorerad pappkassett med insida av sammet. Ryggen något blekt
med en liten mörk fläck.
1600:Senare upplaga av Malmströms dikter i fin inbindning. Den första kompletta utgåvan kom 1855.

17 MOZART, W. A. Due duetti per violino e viola del sig. W. A. Mozart. Opera 25.
Hamburg, Giovanni Augusto Böhme, (c. 1800). Folio. Engr. title,+ 2-12 engr. pp. ;
engr. title,+ 2-11 engr. pp. The title to viola part with foxing. Bound together with:
SPOHR, Louis. Grand duo pour violon et viola composé par Louis Spohr. Op. 13.
Leipzig, C. F. Peters (Bureau de Musque), No date. Folio. Engr. title,+ 2-7 engr. pp;
Handwritten title,+ 2-6 engr. pp. Brown half calf, marbled paper mosaic boards
in several colours and patterns, with handwritten label, red edges. Two volumes.
From the library of Carl Fredrik Fallén at Esperöd.
5000:RISM A/I M 6270 for Mozart. Köchel 424. The ”Due duetti” were composed in 1783.
The scores were first published by Artaria.
The boards are
dated C. F. F. 1828.
Carl Fredrik Fallén (1764-1830),
var entomolog och
professor i Lund
men hans håg stod
mest till musiken.
Han var en duktig
violinist och undervisade både i
violin och klaver.

18 REESE, Armin. Pax sit Christiana. Die westfälischen
Friedensverhandlungen als europäischer Ereignis. Düsseldorf, Schwann, 1988. 8vo. 192 pp. Sewn as issued.
(Historisches Seminar, Band 9.)
250:Med bl.a. fördragstexten från Osnabrück mellan Sverige
och kejsaren återgiven på både latin och på tyska.

19 SANDBLAD, Henrik. Göteborg - Uppsala
och retur. fakta och hågkomster. Göteborg,
1990. 8:o. 253 s. Häftad, litet jack i ryggen.
Dedikation till Arne [Losman]. (Gotheburg
Studies in the historay of Science and Ideas 11.)
Bilagt finns även ett vykort från Sandblad till
Losman.
300:Memoarer av professorn i idé- och lärdomshistoria i Göteborg Henrik Sandblad med en intressant skildring av doktorandtiden i Uppsala
under Johan Nordström. Arne Losman var elev
till Sandblad.

20 SCHPELERN, H. D. & HOUKJÆR, Ulla. The
Kronborg Series. King Christian IV and his
Pictures of Early danish History, Translated by
Ernst Dupont. Köpenhamn, The royal Museum
of Fine Arts Copenhagen, 1988. 8:o. 148 s. Illustrerad. Häftad.
400:Teckningar av Gerrit van Honthorst, Crispin de
Pas d.y. m.fl. som delvis varit förlagor till de målningar Kristian IV lät dekorera Kronbergs slott
med efter den stora branden 1629. Dessa teckningar och ett fåtal tavlor är allt som återstår av
hans stora konstprojekt för Kronborg. En del av
tavlorna försvann tidigt men det mesta förstördes
eller togs som krigsbyte av svenska officerare under kriget 1658-60.

21 (SEHLSTEDT, Elias.) Byxorna. Saga, till den moderna verldens skräddare. Stockholm, P. A. Norstedt
& söner, 1832. 8:o. 14,+ (2, blanka) s. Häftad, i samtida
gråpappersomslag, främre omslaget solblekt upptill.

1500:Den populäre visdikaren och tullinspektören Elias
Sehlstedts (1808-74) debutbok, utgiven redan under
hans gymnasietid. Han är mest känd för ”Sånger och
visor” illustrerade av Carl Larsson 1893.

22 SLEIDANUS, Johannes. Historie-book. Hwilken beskrifwer tilståndet aff thet
andelige och werldzlige wäsendet uthi Keyser Carls then femptes tidh, införer
och berättar under thenne titel om evangelii upgng, krafft och framgång åhr 1517.
Om Lutheri uthgångne böcker, skarpa disputationer, skriffter och strijdigheter
emoot then påfweske hopen, [...]. Effter hans Kongl. may:ts nådige befallningh på
swenskan afsatt aff Johan Sylvio. Stockholm, Nicolao Wankijff, 1675. Folio. (12),+
890, 893-906,+ (12 ) s. Enstaka småfläckar,
något värre s. 27, en svag fuktrand i marginalen s. 11-15 och en papperslagning s.
1519-520, annars fin inlaga. Nött samtida
skinnband, blindpräglad rygg med upphöjda bind och beige titeletikett samt med
rester av pappersetiketter, skada på nedre
kapitäl.
5000:Collijn sp. 861, not. Variant med ”Errata”
på sista sidan. Svensk översättning av Johannes Sleidanus ”Commentarii de statu
religionis et rei publicae Carolo V Caesare”, som utkom 1555, och som med stöd
av offentliga aktstycken var ett försvar av
de tyska protestantiska staternas politik
under religionskrigen 1517-1555. Översättningen utfördes av Johan Sylvius på uppdrag av Karl XI som också bekostade tryckningen, och enligt uppgift tryckt i 1000 exemplar. Johannes Sleidanus (ca 1507-56) var
tysk historiker, verksam i Frankrike och Strassburg. Hans allmänna världshistoria
hade översatts till svenska redan 1610 av Erik Schroderus. Den kunglige översättaren
Johan Sylvius (1620-90), som 1667 efter tjugo års uppehåll övertog Schroderus gamla
jobb som translator regius, översatte vid sidan av denna bok bl.a. även Mornay ”Een
book, om then christne religionens wissheet” (1674) Curtius Rufus (1682) och Ericus
Olais svenska historia (1678).

23 THERSNER, Ulric. Fordna och närvarande Sverige. Ny upplaga, redigerad och försedd med kommentarer av
Gerda Boëthiuis och Carl-Th. Thäberg.
Stockholm, Nordisk rotogravyr, 1946.
Tvär 4:o. XV,+ (blank),+ (214) s. med
illustrationer; 353,+ (2) s. Pergamentband, titeln fint textad med rött och
svart bläck på ryggen, övre guldsnitt,
med vadderad klotkassett (Nordiska
bokhandelns bokbinderi). Fint exemplar.

3000:-

Upplagan tryckt i 500 numrerade exemplar, av vilka detta är nummer 19. Komplett
utgåva med fotografiska återgivningar i mindre format av Ulrik och Thora Thersners
fina gravyrer och litografier. Originalen utkom 1817-67.

24 (THORILD, Thomas.) En critik öfver critiker. Med utkast til en lagstiftning i
snillets verld. 1-3 Stockholm, Kongl. Tryckeriet/ på autors förlag/ Anders Zetterberg/ Johan A. Carlbohm, 1791. 8:o. 44; 54; 68 s. Sammanbunden med:
(THORILD, Thomas.) Det enda nödvändiga för et rikes financer, eller principen
i det stora ämne, hvaröfver man nu tvistar, satt i den klaraste dag, genom Englands öde. Stockholm, Anders Zetterström, 1792. 8:o. 32 s. Sammanbunden med:
(THORILD, Thomas.) Uplysning
om handelns sanna frihet, om vigten af principer uti alt, och om publikens höga rätt at döma. Stockholm,
Anders Zetterström, 1792. 8:o. 32 s.
Sammanbunden med:
(THORILD, Thomas.) Svar på luntan emot lag och rätt i vitterheten:
eller ABC i vett och heder. Stockholm, Anders Zetterström, 1792. 8:o.
32 s. Sammanbunden med:
THORILD, Thomas. Mildheten
af Thorild. Stockholm, Johan Pehr
Lindh, 1792. 8:o. 32 s. Sammanbunden med:
THORILD, Thomas. Om efterhämning. Et fragment af den höga criti-

ken. Til uplysning för alla de läsare, som icke vilja bedragas. Stockholm, Anders
Zetterström, 1792. 8:o. 34,+ (1) s. Sammanbunden med:
(LEOPOLD, Carl Gustaf af.) Bref, till den store och märkvärdige författaren
TH-- hvilken, efter at hafva gjordt sin lagstiftning i vitterheten, gick och gjorde sitt
nödvändiga i financerne. Stockholm, Johan A. Carlbohm, 1792. 8:o. 14 s. Sammanbunden med:
(LEOPOLD, Carl Gustaf af.) Den nya lagstiftningen i snillets verld, något litet i
fråga satt; eller anmärkningar vid skriften: Critik öfver critiker &c. Stälde til författaren deraf. Stockholm, Kongl. Tryckeriet, 1792. 8:o. 128 s. Sammanbunden med:
(SILFVERHIELM, Jöran Ulrik.) Bref til autorn af principen för et rikes financer, satt i den klaraste dag genom Englands öde, från utgifvaren af Samlingar för
hjertat och snillet. Stockholm, Anders Zetterberg, 1792. 8:o. 14 s. Bruntonad i övre
hörn. Sammanbunden med:
Bref til anonyma författaren af Den nya sphinx, införd den 8 martii 1792 i bref
til redacteurerne af Stockholms posten. Stockholm, Kongl. tryckeriet, 1792. 8:o. 16
s. Sammanbunden med:
(BILANG, Johan Jacob von.) Bref til Th...ld. Med oväldiga reflectioner öfver dess
nya handels-principer, och finance-afhandling. Jemte närmare uplysning om handelns samt alla värdens rätta och sanna grunder, enligt våra lärdaste mäns och
största auctorer i samma ämnen. Samt slutligen, en ganska lärorik öfversättning af
den vittre marquisen D’Argens Philosophiska reflectioner af J. J. v. B. Stockholm, J.
C. Holmberg, 1792. 8:o. 72 s. Tillsammans med:
(LEOPOLD, Carl Gustaf af.) Bref, till den store och märkvärdige författaren
TH-- hvilken, efter at hafva gjordt sin lagstiftning i vitterheten, gick och gjorde sitt
nödvändiga i financerne. Stockholm, Johan A. Carlbohm, 1792. 8:o. 14 s. Sammanbunden med:
THORILD, Thomas. Om det allmänna förståndets frihet. Till konungen och folket, 1786. Af Thorild. Stockholm, C. G. Cronlund, 1792. 8:o. XVI,+ 24,+ (4),+ 59-104
s. Ark B1-4 felbundna. Sammanbunden med:
THORILD, Thomas. Om et stort tänkesätt emot wåld, list och partier. Af Thorild. Til trycket befordradt af L. M. Philipson, och på des förlag. Stockholm, C. G:
Cronlund, 1793. 8:o. 26 s. Sammanbunden med:
THORILD, Thomas. Om uplysningens princip. Eller critik på en viss berömd afhandling i detta stora ämne. AF Thorild. Til trycket befordrad af L. M. Philipson.
Stockholm, C. G: Cronlund, 1793. 8:o. 22 s. Sammannbunden med:
(THORILD, Thomas.) Om qvinnokönets naturliga höghet. Köpenhamn, Johan
Rudolph Thiele, 1793. 8:o. 15 s. Sammanbunden med:
THORILD, Thomas. Sjelfständigheten. Af Thorild. Stockholm, Kumblinska
tryckeriet, 1794. 4:o. 8 s. Lagerfläckar. Skuren och vikt. Sammanbunden med:
THORILD, Thomas. Harmonien. Eller allmän plan för en uplyst och ägta kärleksförening. Af Thorild. Stockholm, Kumblinska tryckeriet, 1794. 8:o. 56 s. Sammanbunden med:
THORILD, Thomas. Rätt, eller alla samhällens eviga lag. Utur herr Thorilds

handskrifter utgifvet af L. M. Philipson. (1)-4. Stockholm, Henrik Andersson
Nordström/ Kumblinska tryckeriet 1794-95. 8:o. 48; (2),+ 51-94; (2),+ 99-144; (2),+
147-188. Lätt lagerfläckig. Sammanbunden med:
(THORILD, Thomas.) Handbok för omtänksama hushåld i diäten, eller i hvad
som rörer helsans vård för både föräldrar och barn. I anledning af de berömdaste
mäns tankar och med pröfning enligt erfarenheten. Lund, 1795. 8:o. 102. Lagerfläckig och ojämnt skuren. Samtida hfrbd, guldornerade ryggar med upphöjda
bind och beige titeletiketter, röda snitt. Två volymer. Med flera äldre ägarnamnteckningar; i första delen namnteckningen av sannolikt ihopsamlaren, daterad
1792, men tyvärr delvis överklistad av äldre etikett, och i båda delarna återfinns O.
E. D. Dahms, Uppsala 1835, och M. Block, 1911.
20000:Fina samlingsband med Thorilds skrifter. De innehåller 14 arbeten av Thorild samt 5
motskrifter (en dock dubblerad).

25 TROLLE, Henrik af. Hvalfångaren eller ett barnhusbarns öden. Berättelse för den mognare ungdomen och
folket af H. af Trolle. Med 36 illustrationer. Stockholm,
Albert Bonniers förlag, 1878. 8:o. Front,+ (4),+ 236 s. Illustrerad med 36 trägravyrer. Lättare fläckar. Samtida
mörkt vinrött halvmarokängband, guldornerad rygg
med upphöda bind och svarta klotpärmar. Med Gösta
Nordencreutz namnteckning och exlibris.
600:Abrahamson s. 156. En äventyrsroman av den flitige
marinförfattaren Henrik af Trolle som för oss runt hela
världen och som skildrar det hårda livet till sjöss.

26 Trolle. CRÈVECOEUR, E. Briand de. Herluf Trolle.
Kongens admiral of Herlufsholm skoles stifter. Köpenhamn, C. A. Reitzels forlag, 1959. 8:o. 163 s. Häftad och oskuren. Ur Arne Losmans bibliotek, med
hans namnteckning i blyerts.
400:Herluf Trolle (1516-56) var dansk amiral och psalmförfattare, bosatt på Lillö slott i Skåne, idag en borgruin i Norra Åsums socken i Kristianstads kommun.
Han var gift med Birgitta Gjøe (1511-74). De var båda
mycket fint bildade och humanistiskt inriktade, bl.a.
avstod de gemensamt godset Skovkloster för att kunna
grundlägga Herlufsholms skola för “ædlinger og andre
ærlige mænds børn i Danmarks rige”. Birgitta var

själv föreståndare för skolan åren 1565 till 1567. Herluf besegrade som amiral svenska
flottan 1564 i det första slaget vid Ölands norra udde, men förlorade mot Horn i det
andra slaget samma år. Han stupade i sjöslaget utanför Bukow 1565. Han översatte
Te deum till danska och skrev ett antal psalmer som finns med i ”Psalmebog for
Kirke og Hjem”

27 Wallman. NICLASSON, Påvel. Att aldrig vandra vill. Johan Haquin Wallman, Sveriges förste
arkeolog. Lund, Riksantikvarieämbetet, 2011.
4:o. 496 s. Illustrerad. Förlagsband. (Acta archaeologica Lundensia in 4to, no 31.)
300:Johan Haquin Wallman (1792-1853) var både botaniker, fornminnesforskare, präst och medlem av
Vitterhetsakademien, men blev snabbt bortglömd
efter sin död.

28 WILSON, David M. The Viking Age in British literature and history in the
eighteenth and nineteenth centuries. Offprint from: The Waking of Angantyr. The
Scandinavian past in European culture. Aarhus, Aarhus University Press, 1996.
8vo. 58-71 pp. Stapled with wrappers. Greeting in ink from the author.
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