
1 (AGRELL, Alfhild) I Stockholm, också 
en resebeskrivning af Lovisa Petterkvist. 
Andra upplagan. Stockholm, Hugo Geber, 
1892. 8:o. (4),+ 282,+ (2) s. Något nött hfrbd 
med guldornerad rygg och med främre 
tryckta omslaget medbundet dock något 
nedskuret. Ur Johan Stiernstedts bibliotek, 
med hans exlibris. 400:-

Författarinnan och dramatikern Alfhild 
Agrell (1849-1923) fick i början av 1880-ta-
let framgångar på Dramaten med bl.a. 
pjäserna Räddad och Småstadslif. Efter 
en nedgång i popularitet nådde hon på 
1890-talet nya framgångar med litterära 
kåserier och Norrlandsskildringar, nu ofta 
under pseudonymerna Lovisa Petterkvist 
och Stig Stigson.

Första upplagan av ”I Stockholm” kom 
1892 och var den första som hon gav 
ut under namnet Lovisa Petterkvist. 
Den blev en stor framgång och trycktes 
redan samma år i tre upplagor. Så sent 
som 1910 kom en sjätte upplaga. Redan 
före hennes död föll dock hennes för-
fattarskap i glömska och det var först 
på 1980-talet som hon åter började bli 
uppmärksammad. 
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2 ANDREWS, Kevin. Castles of the Morea. Revised Edition, with a Foreword by 
Glenn R. Bugh. Princeton, The American School of Classical Studies at Athens, 
2006. 4to. XXIX,+ (blank),+ 274 pp.+ plates. Photoillustrated. Publ. cloth with du-
stwrapper. (Gennadeion Monographs IV.) From the library of Kenneth von Karta-
schew. 2500:-

First published in 1953. Kevin Andrews 
describes here 17 of the larger medieval 
castles in the Peloponnese, occupied 
by the Venetians in 1685-1715, and pre-
sents them together with the unique 
collection of 17th-century fortifications 
plans of them, the so called ”Grimani 
codex”, preserved in the Gennadius li-
brary in Athens. These are in this revi-
sed edition published in colour (black 
and white in the first edition).

3 ARVIDSSON, H. Oförberedd som jag är... Några råd till talare. Fjärde upplagan. 
Stockholm, Wahlström & Widstrand, 1955. 8:o. 127 s. Häftad och oskuren, ställvis 
ouppsprättad, med nött omslag. 250:-

Är svensken av naturen dålig talare?, frågar sig Arvidsson i första kapitlet, och ska 
man döma efter antalet upplagor så har uppenbarligen många velat ta del hans inte 
det minsta förnumstiga råd och tips. Mycket underhållande bok!



4 BEAUMARCHAIS, Pierre Augustin Caron de. Observations sur le mémoire 
justificatif de la cour de Londres; par Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, 
armateur & citoyen Français. A Londres, a Philadelphia [=Paris?], et se trouve par 
tout, 1779. 8vo. 56 pp. The last page with minor holes. Mid 19th century marbled 
paperboards with plain paper spine and corners. 3500:-

This is one of the four editions 
published in 1779. Beaumar-
chais took an active part in 
supporting the American 
colonies’ revolt against Bri-
tain and was instrumental in 
getting the French involved 
on the American side. He 
was also secretly involved in 
getting guns and soldiers to 
the Americans. The British 
government protested against 
the French interference in the war and Edward Gibbon defended Britain in his 
”Mémoire Justificatif pour servir de réponse á l’exposé &c. de la cour de France”. 
The pamphlet by Beaumarchais is a refutation of Gibbon’s book, and considered a 
masterpiece worthy of a Voltaire. It was however condemned in December 19, 1779, 
for being published without permission, and suppressed. By 1785 fifteen editions had 
been published..

5 BERGH, Augusta Katarina. Boken om Stahregården av Augusta Katarina Bergh 
född von Rosen. Stockholm, Albert Bonniers förlag, 1918. 8:o. 121 s. Svart hfrbd, 
ryggen med upphöjda bind, blå marmorerade pärmpapper, övre guldsnitt och med 
främre omslaget medbundet (Östermalms bokbinderi). Med dedikation i bläck till 
auditören Carl Wistrand. 450:-

Augusta Katarina Bergh (1869-1925) var barn till Bernhard Al-
fren von Rosen och Anna Euphrosyne Barnekow. Hon bosatte 
sig efter giftermålet med häradshövdingen Gustaf Bergh i Lin-
köping. Boken om Stahregården behandlar trakterna kring Åsa 
kyrka i Halland och innehåller bl.a. utdrag ur Else Benedikte 
Schiler dagbok från 1914-17. Vid sidan av denna skrev hon även 
”Från förgångna tider” (1918) om barndomen bland herrgårdar-
na i Skåne och ”Svensk herrgårdsmat” (1927) samt gav i nya följ-
den av Svenska memoarer och bref ut ”Kjell Christoffer Barne-
kows dagboksanteckningar under fälttågen 1806 och 1813-1814”.



6 CHURCHILL, Winston. Min ungdom. Ett 
kringflackande liv. Översättning av Beatrice 
Cronstedt. Stockholm, P. A. Norstedt & sö-
ner, 1931. 8:o. 384 s.+ 7 planscher. Grönt hkbd, 
ryggen med guldornerad ljusbrun titeletikett 
(Nils Hellmans bokbinderi). 350:-

Trevligt exemplar av den första svenska upp-
lagan av Churchills klassiska memoarer ”My 
Early Life”, vilken i original utkom året innan. 
Han berättar här om sitt liv fram till ”... sep-
tember 1908, då jag gifte mig och levde lycklig 
alltsedan.”

7 DYBECK, Richard || SEGERSTRÖM, 
Henry (red.) Antiqvariska utvandringar i 
Westmanland. "Kort anwisning till känne-
dom om Swenska Minnesmärken...", "Sjelf-
vbiografiska anteckningar", samt utdrag ur 
tidskriften Runa m.fl.. titlar, af Richard Dy-
beck. (Köping), Köpingsbokens förlag, 2011. 
8:o. VI,+ 200 s. Fotoillustrerad och försedd 
med notskrift. Förlagsband. 300:-

Återutgivna texter av fornforskaren och 
folklivsforskaren Richard Dybeck (1811–1877). 
Med förord av Henry Segerström.

8 Eskilstuna kyrka. Minnesskrift vid invig-
ningen den 9 maj 1929. Stockholm, Nordisk 
Rotogravyr, 1929. 4:o. 43,+ (1) s. Fotoil-
lustrerad. Brunt halvmarokängband, fint 
guldornerad rygg med fyra upphöjda bind, 
pärmpapper med dekor av tegelvägg, främ-
re omslaget medbundet (Håkan Wahlström 
1932.) 750:-

Innehåller ”Eskilstuna nya kyrkas tillkomst” 
av G. A. von Friesendorff och ”Kyrkobyggna-
den” av arkitekten Otar Hökerberg.



9 GIRS, Aegidius. Kon: Gustaffs den I. och kon: Erichs den XIV. chrönikor, för 
fyratijo åhr sedan sammandraghne och kortelighen beskreffne aff Ægidio Girs, 
fordom assessore uthi den kongl Swea hoff-rätten; men nu nyligen medh flijt öf-
wersedde, och dem, som lust hafwa sigh uthi fäderneslandets saaker någon kund-
skap at förwärfwa, til nytta och gagn at trycket uthgångne, åhr 1670 Stockholm, 
Ignatium Meurer, (1670). 4:o. (8),+ 103, 106-114, 113-239,+ (13),+ 122,+ (9) s. Enstaka 
samtida marginalanteckningar med bläck, små fläckar, något större fläck på s. 15 i 
andra delen. Samtida pergamentband, ryggen med något kladdig handskriven titel 
med bläck. Ur Hind. Westerlings bibliotek, med hans namnteckning daterad 1699, 
och med Hinr. Adlercreutz namnteckning samt Hans Rudbergs exlibris. Titelbla-
det med en bortskrapad namnteckning. 7500:-

Collijn sp. 319. Warmholtz 3046 & 3146. Arkivsekreteraren Aegidius Laurentii Girs 
(1583-1639) var lärjunge till Messenius och hade på 1620-talet uppdraget att verka 
som riksens historicus, dvs en föregångare till rikshistoriografposten. Girs blev så 
småningom hovrättsassessor. Han skrev på kungens uppdrag krönikor om de tre 
första vasakungarna men ingen blev utgiven under hans livstid. Denna utgåva, som 
innehåller krönikorna om Gustav Vasa och Erik XIV, publicerades av historieprofes-
sorn Johan Bergenhielm (1629-1704) 31 år efter Girs död. Den främsta av krönikorna 
anses den om Johan III vara, vilken av Anders Anton von Stiernman dock publice-
rades först 1745. Alla tre är dock enligt Lindroth byggda på aktningsvärda studier 
och är tekniskt drivna, präglade av en humanistisk stilkänsla ”...som ibland stegras 
till fingerade tal i Livius anda”.



10 HILDEBRAND, Bror Emil. Anteckningar ur Kongl. Witterhets, Historie och 
Antiqvitets Akademiens dagbok samt om de under Academiens inseende ställda 
kongl. samlingarna, för år 1843. Stockholm, Ecksteinska boktryckeriet, 1844. 8:o. 
(2),+ 39 s. Lätt lagerfläckig. Senare 
grönt marmorerat pappband, frampär-
men med maskinskriven etikett, och 
med det tryckta originalomslaget med-
bundet, det främre med äldre tejplag-
ning. Med Tornbergs namnteckning 
med bläck på främre omslaget. 2000:-

Fin proveniens, sannolikt ur Carl Jo-
hannes Tornbergs bibliotek. C. J. Torn-
berg (1807-77) var orientalist och språk-
vetare, från 1850 professor i österländska 
språk vid Lunds universitet och expert 
på kufiska mynt. Han och Bror Elin Hil-
debrand samarbetade och i sin rapport 
nämner Hildebrand Tornbergs arbete 
med att granska samlingen av kufiska 
mynt i Uppsala (s. 21) och han nämner även att Tornberg tillsammans med Afzelius 
under året tagit inträde i akademiens arbetande klass (s. 24) och hållit föredrag ”om 
de i svensk jord funna österländska mynt”. 

11 HILL, Arthur G. The Organ-Cases and Organs of the Middle Ages and Renais-
sance: A comprehensive essay on the art archeology of the organ, with architectu-
ral accounts of the more remarkable organ-cases still remaining in various parts 
of Europe, giving also a list of stops and other musical notes of interest. (1)-2. 
London, Bogue, 1883-91. Very large folio. (4, subscriber),+ XIV,+ 134 pp.+ 39 plates; 
IX,+ (7),+ 102 pp.+ 33 plates (with 36 illustrations). The ”Gutta percha” in the spines 
has dried and the pages are detached. Publ. cloth, torn edges and hinges, top edges 
gilt. Two volumes. Book plate of Lewis Conway-Gordon. 12000:-



A. G. Hill (1857-1923) became head of the 
distinguished organ builders W. Hill and 
Son in 1893, after the death of his father. 
They built the organs for Westminster 
Abbey, Manchester Cathedral, Chester 
Cathedral etc. He received a classical edu-
cation and was trained as an architect. He 
travelled widely and made a particular 
study of historic organ cases. His beautifully 
executed drawings are here crisply reprodu-
ced by photolithography and accompanied 
by detailed notes, and published in a very 
limited edition. The pages in the volumes 
are almost always loose. Colonel Lewis 
Conway-Gordon (1838-95) was a military 
engineer in the Public Works Department of the Government of India and he was in 
1881 appointed Manager of the lndus Valley State Railway. ”He was an excellent me-
chanic and always kept up workshop; when out of the reach of his favourite pursuits 
of boat-building and yachting, he took up organ-building, and built two or three or-
gans on different principles and on original lines.”

12 HOLM, Bent. Solkonge og månekejser. Ikonografiska studier i François Fossards 
cabinet. Köpenhamn, Gyldendal, 1991. 8:o. 272 s. Rikt illustrerad. Förlagsband.
 200:-

En presentation av Versaillemusikern François Fossards (1642-1702) brokiga samling 
av teaterbilder från Ludvig XIV:s tid. Dessa finns nu delvis i Sverige tack vare Carl 
Gustav Tessin.



13 Järta. STAAFF, Albert Wilhelm. Minnestal öfver Hans Järta hållet inför West-
manlands och Dala nation i Upsala den 28 april 1849. Uppsala, C. A. Leffler, 1853. 
8:o (2),+ 50 s. Lätta småfläckar. Nära samtida marmorerat pappband, ryggen med 
svart titeletikett. 600:-

Detta är vid sidan Carl David Skogmans minnes-
tal i Svenska akademien den äldsta vittnesbörden 
om Hans Järta efter dennes död. Albert Wilhelms 
Staaf var vid Järtas bortgång 1848 förste kurator 
vid Västmanland-Dala nation och framträdde 
med minnesverser vid Järtas begravning. Hans 
minnestal innehåller enligt Gunnar Petri mycket 
om Hans Järtas omsorger om Dalanationen och 
om hans intresse för den studerande ungdomen, 
men för också fram relationen mellan den unge 
radikale Järta och den äldre.

14 LINDBERG, Carl Johan. Album med handskrivna noter och övningsuppgifter, 
daterade december 1864 till maj 1868. Folio. 150,+ (3 blanka),+ (2),+ 3,+ (4) s.+ två 
lösa blad med ”Westfinsk marsch af J. Topelius satt för mansröster af Johan Lind-
berg” resp. ”Andante von J. Lindberg”. Enstaka bläckplumpar. Hårt nött samtida 
kbd, delvis trasig i falsarna. 8000:-

Intressant samling med egna övningar och eller förlagor till egna verk. ”Westfinsk 
marsch” återfinns även på sista bladet, där daterad Stockholm 1 december 1868, till-
sammans med ”Quartett für Männer-Stimmen. Wien den 1sten Märtz 1865. Gedicht 
v. Heine”. ”Västfinsk marsch” eller ”Åbo marsch (för vestfinska studenter)” skrev 
Topelius 1868 i samband med att studentnationerna åter legaliserades och Topelius 



valdes till inspektor för Vestfinska avdelningen. Han läste upp den för studenterna 
på årsfesten den 24 oktober 1868 och den utkom samtidigt som separattryck och i 
flera tidningar. Den trycktes 1869 i ”Lännetär” med titeln ”Vestfinsk marsch”.

Annars innehåller albumet rubriker som 
”Von den Intervallen”, ”Die Kenntnissen im 
Aufsetzen der Accorde”, ”Tabelle der septimer 
accorde” etc. Carl Johan Lindberg (1837-1914) 
var finländsk violinst och musiklärare, far 
till Elsa Lindberg-Dovlette. Han var elev till 
Fredrik Pacius i Helsingfors och mellan 1856 
och 1858 till Ferdinand David vid Leipzig kon-
servatorium samt till Joseph Joachim. Från 
1864 var han konsertmästare vid Helsingfors 
Nya teater och turnerade under 1860-talet fli-
tigt i hela Norden liksom i Tyskland och Öst-
errike. År 1870 blev han violinist vid Kungl. 
hovkapellet i Stockholm och mellan 1873 och 
1903 var han lärare i violin och ensembelspel 
vid musikkonservatoriet i Stockholm, från 1897 med professors titel. Han gav ut 
ett flertal läroböcker; ”Tekniska studier” (1873), ”Finger’öfningar och chromatiska 
skalor för violin” (1879), ”Nya studier” (1883) och ”Violinskalor” (1884). Bland hans 
elever märks Tor Aulin, Hugo Alfvén, Sven Kjellström m.fl.

15 LITHBERG, Nils & WESSÉN, Elias. 
Den gotländska runkalendern 1328. 
Stockholm, 1939. 8:o. XX,+ 153 s.+ plan-
scher. Illustrerad. Senare rött hkbd, 
guldornerad rygg med grön titeletikett 
och med omslaget medbundet. (Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Aka-
demiens handlingar 45:2.) Dedikation 
till Birger Nerman från Elias Wessén på 
främre omslaget. 600:-



16 LOCCENIUS, Johannes (övers.) || RUDBECK, Olof (utg.) Jus vetus uplandicum, 
quod Birgerus Magni filius, Svionum Gothorumque rex, a:o Chr. clc cc xcv. Re-
cognavit, et e svionico in latinum transtulit Johannes Loccenius; verum verna-
culi codicis castigatissima editione, notis, animadversionibus, et prolegomenis 
collationem quandam legum veterum 
gothicarum et græcarum, inprimisque 
atticarum, continentibus, illustravit 
Carolus Lundius, ac editit Olavus Rud-
beckius. Uppsala, (Rudbecks tryckeri), 
1700. Folio. (10),+ 22,+ (2),+ 184 s. Tryckt 
på skrivpapper. Lagerfläckig. Samman-
bunden med: 
LOCCENIUS, Johannes (övers.) || RUD-
BECK, Olof (utg.) Legum W. Gothica-
rum in Svionia liber, quem e gothico in 
latinum convertit Johannes Loccenius, 
uberioribus notis ac animadversionibus 
illustravit Carolus Lundius, edidit autem 
Olavus Rudbeckius. Uppsala, (Rudbecks 
tryckeri, 1695). Folio. (22),+ 148 s. S. 19-
21 med fläckar. Hfrbd från mitten av 
1700-talet med nött guldornerad rygg 
med upphöjda bind. Ett tunnare arbete 
är på slutet borttaget ur bandet. Ett tex-
tat R., med punkt även ovanpå, på båda titelbladen. Ur Ericsbergs bibliotek, med 
Carl Jedvard Bondes exlibris. 30000:-

Carlander III, 564ff. Collijn sp. 489 
(västgötalagen). Rudbeck 37 resp. 36. 
Bibl. Rudbeckiana 762 resp. 750. Hesse 
1340 för ”Jus vetus”. Warmholtz 8131, 
”boken har sedan länge fått et ställe 
ibland sällsynta böcker”, resp. 8137, “räk-
nas med rätta ibland sällsynta böcker”. 
Fint samlingsband med Johannes Loc-
cenius latinska översättningar av både 
Upplands- och Västgötalagen, postumt 
utgivna av Olof Rudbeck och tryckta på 
dennes eget tryckeri. Utgåvorna innehål-
ler parallellt den fornsvenska original-
texten och Loccenius’ latinska översätt-
ning. De är även rikligt försedda med 



kommentarer och observationer 
av Carl Lundius, som även gjort 
vissa ” förbättringar” av Loccenius 
text. För en utredning om den 
ökända förfalskaren Lundius och 
dessa textutgåvor, se Magnus Al-
karp ”Det gamla Uppsala” (2009) 
s. 195f. Lundius huvudsakliga mål 
här var att bevisa att Sverige all-
tid hade varit ett arvkungadöme, 
något som förstås uppskattades 
av Karl IX och Karl XII. I kom-
mentarerna till Upplandslagen, 
framförallt på sidorna 150-167, 
behandlar Carl Lundius ganska 
ingående numismatiska frågor. 
Båda upplagorna är sällsynta då 
Uppsala stadsbrand år 1702 slu-
kade en stor del av dem.

17 MACHIAVELLI, Niccolo. Niccolò Machiavelli’s Florentinska historia. Öfversatt 
af Rudolf Afzelius. Stockholm, Kongl. Boktryckeriet, 1884. 8:o. 412,+ (2) s. Ljus-
brunt samtida hfrbd med guldornerad rygg och marmorerade pärmpapper, något 
flammig rygg (G. Hedberg). Ur Johan Stiernstedts bibliotek, med hans exlibris.
 800:-

Fint exemplar av den första svenska 
översättningen av Machiavellis floren-
tinska historia. Det italienska origina-
let ”Storie Fiorentine” utkom postumt 
1532. ”Detta Machiavellis verk anses 
med rätta som hans mest fulländande, 
ett mästervek till den yttre formen, 
som ställer det framom alla italienska 
historiska verk, ett mästerverk i hänse-
ende till den djupa politiska vishet som 
genomtränger detsamma, i hänseende 
till den ande som lifvar det” (Afzelius 
förord).



18 MYRDAL, Alva. Spelet om nedrustningen. 
Översättning av Olof Hoffsten. Stockholm, Ra-
ben och Sjögren, 1976. 8:o. 444 s. Rikligt med 
understryckningar och marginalnoteringar 
med både blyerts och bläck, enstaka fråge-
tecken och kommentarer. Förlagsband med 
något nött skyddsomslag. Dedikation från 
Alva Myrdal till Sven och Cecilia Lindqvist på 
försättsbladet ”... med lika varm uppskattning 
som tillgivenhet (eller tvärtom, vilket i varje 
fall betyder något som ligger högt). Vännen-
förf Alva M.” Ur Sven Lindqvists bibliotek, 
med dess stämpel. 600:-

Svensk översättning av ”The Game of Disarmament”. Flitigt använd av Sven Lind-
qvist med anteckningar och understrykningar framförallt i avsnitt rörande terror-
bombningar.

19 NORDLANDER, Johan. Katolsk propaganda 
inom en svensk skola. Ett blad ur Gävle skolas 
historia. Gävle, 1918. 8:o. 66 s. Häftad. Smärre reva 
i främre omslaget. (Bilaga till Gävle allmänna lä-
roverks årsredogörelse för läsåret 1917–1918.) Med 
bläcktillskrift på omslaget. 350:-

Författaren bygger främst på rättegångsmaterial 
rörande rektorerna och smygkatolikerna Zacharias 
Anthelius och Eric Niurenius m.fl och deras försök 
till katolsk påverkan vid det tidiga 1600-talets skola 
i Gävle.

20 NORDMAN, Viljo Adolf. Die Chronica Regnorum 
Aquilonarium des Albert Krantz. Eine Untersuchung 
von V. A. Nordman. Helsinki, 1936. 8vo. 260 pp. Sewn 
as issued, with somewhat worn wrapper, title in ink on 
spine. (Annales academiae Scientiarum Fennicae. B. 
XXXV, 2.) Warm dedication to ”Herrn Prof dr. Johan 
Nordström mit vorzüglichen Hochachtung und in 
dankbarer Erinnering des verfassers”. 450:-

Nice provenance. Johan Nordström was professor in 
Uppsala.



21 SPENCER, Herbert. Inledning till samhälls-
frågan. Af Herbert Spencer. Öfversättning från 
”The Study of Sociology”, nionde upplagan, af 
Victor Pfeiff. 1-2. Stockholm, A. W. Björcks för-
lag, 1880-81. 8:o. (5),+ (blank),+ 200; (2),+ 187 s. 
Ljusbrunt samtida hfrbd med guldornerad rygg 
och marmorerade pärmpapper, något flammig 
rygg. Ur Johan Stiernstedts bibliotek, med hans 
exlibris. 950:-

Fint exemplar av den första svenska upplagan av 
Herbert Spencers viktiga ”The Study of Sociology”. 
Det engelska originalet utkom 1873.

22 STENEBERG, Karl Erik. Vasarenässansens porträttkonst. Stockholm, Wahl-
ström & Widstrand, 1935. 8:o. 71 s.+ planscher, varav flera i färg. Vinrött hkbd med 
guldornerad rygg och med främre omslaget medbundet, något blekt rygg. Med 
Nils Fr. E:son Etterlings exlibris. 450:-



23 TANDBERG, Rolf S. Med hundespann på eftersøkning efter “Italia”-folkene. 
Særtrykk av Norsk Geografisk Tidskrift, bind II, hefte 3-4, 1928. Oslo, A. W. Brøg-
gers, 1928. 8:o. 175-214 s. Illustrerad. Häftad, med tryckt omslag. Bläckanteckning 
på främre omslaget. 450:-

Efter Nobiles krasch på Nordpolen med luft-
skeppet ”Italia” gjordes ett flertal olika rädd-
ningsexeditioner. Med utgångspunkt från far-
tyget ”Braganza” gjorde Rolf Tandberg färder 
med hundspann på Spetsbergen för att söka 
efter Finn Malmgren, Mariano och Zappi, vil-
ka hade lämnat de övriga efter kraschen för att 
söka hjälp. De två italienarna hittades slutligen 
av den ryska isbrytaren Krasin men Malm-
grens kropp återfanns aldrig.

24 TROLLE, Alice. Från Östergötland. Med illustrationer och planscher. Stockholm, 
Åhlen & Åkerlunds förlag, 1918. 8:o. 232 s.+ 15 planscher. Fotoillustrationer i texten. 
Mörkblått halvmarokängband, något blekt guldornerad rygg med upphöjda bind, 
övre guldsnitt och med främre omslaget medbundet (P. A. Norstedt & söners bok-
binderi). Ur Oscar och Signe Rydbecks bibliotek, med exlibris, samt med ett bilagt 
visistkort från Alstermo bruks aktiebolag. 800:-

Med 10 stycken ”originallitografier” av 
Hjalmar Strååt och 5 djuptrycksplanscher 
efter foton av D. v. Essen, H. Winge m.fl. 
Alice Trolle (1872-1953) född Gyldenstolpe 
var författare och sjuksköterska. Hon var 
gift med Eric Trolle som var landshövding 
i Östergötlands län mellan 1912 och 1930. 
Oscar Rydbeck (1878-1951) var VD för 
Skandinaviska banken och senare chef för 
Skandinaviska Kreditaktiebolaget med 
nära kontakter med Ivar Kreuger. Han 
var vid sidan av Marcus Wallenberg den 
ledande svenska bankmannen vid tiden 
för första världskriget fram till Kreuger-
krachen. Denna drabbade honom dock 
hårt, och ledde till fängelsestraff och per-
sonlig konkurs 1937.



25 (ULRICH, Arvid.) Om middags-mål enligt svensk sedvanerätt. Seniors-afhand-
ling i de förenade nationerna vid allmän sammankomst i Karlstad valborgsmäs-
soaftonen 1902. Karlstad, Forssells boktryckeri, 1902. 4:o. 8 s. Senare marmorerat 
pappband, med samtida pappersomslag medbundet med äldre bläckanteckningar. 
Ur Kurt Winbergs bibliotek. 950:-

Ovanlig parodi på en juridisk avhandling, 
med komiska (och inte alls långsökta) mål-
tidsdefinitioner inom den s.k. ”Näringsrät-
ten”, troligen tryckt i mycket begränsad 
upplaga. Ej i Bygdén. Författarskapet är givet 
efter Libris och KB. Kurt Winbergs förslag 
till författare är istället Harald Adelsohn. 
Winberg har i blyerts även skrivit kommenta-
ren: ”RAR, och lika bra är det.” Arvid Ulrich 
(1870-1918) var jurist och borgmästare i Säter. 
Han skrev en mängd småskrifter av olika slag 
samt var en stor strindbergsamlare.

26 Waidele. Katalog över stråkinstrument och tillbehör. [=Omslagstitel.] Göteborg, 
Waidele, 1934. 8:o. 32 s. Illustrerad. Klammerhäftad, med nött, tunt omslag. 350:-

Musikfirman Waidele AB grundad 1880 hade vid tiden sju butiker i Göteborg med 
huvudbutiken i Arkaden samt en i Borås. Omslagets baksida med fotografier från 
några av butikerna. 



27 WEIBULL, Martin. Om Skåne vid medlet af 17:de århundradet. 1. Ak. avh. Lund, 
Berlingska boktryckeriet, 1862. 8:o. (2),+ 41 s. Småfläckar. Häftad med samtida 
pappersomslag. Dedikation till ”Wännen Nils Lundborg af förf.” 300:-

Allt som utkom. Den lundensiska historikerklanen Weibull började sin akademiska 
resa med denna avhandling av den unge filosofiekandidaten af Skånska Nationen i 
Lund, Martin Weibull (1835-1902).

28 WILDE, Oscar. Socialismen och 
människoanden av Oscar Wilde. 
Översättning av Z. Höglund. Stock-
holm, Tidens förlag, 1913. 8:o. 93 s. 
Häftad och oskuren, med tryckt om-
slaget. Dedikation från Zeth Höglund 
till C. N. Carleson. 300:-

Det engelska originalet ”The Soul of 
Man Under Socialism” utkom först 
som en tidingsartikel i ”Fortnightly Re-
view” 1891. Första bokupplagan utgavs 
i en begränsad upplaga i 50 exemplar 
1895, fem dagar efter att Wilde hade 
fällts för osedlighet.

Oscar Wilde förklarade sig vara anarkist efter att ha tagit del av Peter Kropotkins 
böcker, men antog ett mer estetisk individualistiskt än ekonomisk program. Zeth 
Höglund var vid tidpunkten redaktör för det socialdemokratiska ungdomsförbun-
dets tidning Stormklockan och hade ännu inte lämnat socialdemokratin.


