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1. Bagge, Johan Fredric. Beskrifning

om upstaden Örebro - Del 1 och 2.

Stockholm, Kungl. boktryckeriet, 1785. Bunden i ett vackert halvskinnband med fem
upphöjda bind, rikligt gulddekorerad rygg och pärmar samt övre snitt färgat. Harald
Thorssons exlibris. Bandet är gjort av Hedberg med hans diskreta klistermärke på
främre pärms insida. (12) 132 (3) 134-324 (2) sidor + 7 utvikbara planscher och kartor.
Bandet med ytterst lätt slitage, ryggen något blekt. Inlagan är i mycket gott skick.
Hesse 0495. Johan Fredric Bagge (1744-1805) var författare och sekreterare i fortifikationsförvaltningen.
Redan 1764 disputerade Bagge med en avhandling om Örebro slott. Sedan arbetade han 18 år med
denna gedigna beskrivning över Örebro. Planscherna föreställer: 1 Örebro åt östra sidan, 2 Charta
öfver Örebro stads belägenhet, 3 Plan - Charta öfver Örebro stad, 4 Örebro Sigill och mynt, 5
Örebro-slott åt östra sidan, 6 Plan - Ritningar af Örebro slott, 7 Örebro kyrka och Rådhus.

													3 000 kr

1

2. Broberg, Johan Valentin. Om pesten i Stockholm 1710. Stockholm, Beckman,

1854. Första upplagan. Häftad. 48 (2) sidor. Saknar främre omslag. Nött. Stämpel på
bakre omslag,”Björk & Börjessons stockholmianasamling”. Avhandling.
1879 utkom en andra upplaga på grund av det intresse som väckts rörande Sveriges sista pestepidemi
med anledning av ett pestutbrott i södra Ryssland.						200 kr

3.

Cellarius, Christoph. Breviarivm antiqvitatvm Romanarvm accvrante
Hieronymo Freyero. Halle an der Saale (Halae Magdeburgicae), Sumtibus
Orphanotrophei, 1740. Bunden ett halvkinnband med stänkta snitt. Bandet är nött.
Inlagan är fin med någon enstaka lagerfläck. (12) 144 (20) sidor. Några ägaranteckningar
samt en ägarstämpel på främre pärms insida.
Christoph Cellarius (1638-1707) var tysk professor i historia och retorik. Ett kapitel i denna bok
ägnas de romerska mynten. Bland de tidigare ägarna finns J. Gahn, H. J. F. Gahn samt numismatikern
										800 kr
Lars Lagerqvist.

2

3

4. Fant, Eric Michael (preses); Höijer, Benjamin (respondent). Dissertatio

de

difficili historici munere. Uppsala, Joh. Edman, 1788. Häftad, tagen ur band. 14
sidor. Gott skick.

Avhandling rörande historievetenskapens svårigheter. Behandlar historikerns svåra uppgift att se
bortom myter och fiktioner.									400 kr

4

5. Floraeus, Jonas. Flores Antiquitatis Scanicæ; eller enfalldig Samling af the

gamla Handlingar om Skåne-lands forna Tilstånd; och Appendix Antiarpiana. Göteborg, Johann George Lange, 1743. Bunden i ett vackert helskinnband

med slösande rik gulddekor på ryggen samt gulddekor på pärmarna. Helt guldsnitt
och vackra inre denteller. Utsökt vackert marmorerat papper som försättsblad och
pärmars insida. Läsband i guldbrunt. I pappkassett. (2) 220 sidor. Exemplaret saknar
förord och innehållsförteckning. Bandet är ytterst lätt nött. Något blekt på rygg.
Inlagan är i mycket gott skick.
Warmholtz 572. Bunden av Hedberg med dennes diskreta stämpel på försättsbladet.

2 500 kr

5

6. (Gahm-Persson; Berch, C. R.;

Sigfrid Lorentz, utg.). Til Hans Kongl. Maj:t

konung Carl den XI, Kongl.Regeringens berättelse, angående regements
förwaltningen under högstbemälte konungs minderårighet; öfwer lämnad
den 18 December 1672, då konungen sjelf antog riks styrelsen. Hwarjämte
följer : en kort beskrifning om konung Carl den XI:s lewerne, och de
skådepenningar, hvilka under den tiden slagne äro. Uppsala, Joh. Edman, 1771.

Häftad i samtida gråpappomslag. Omslaget lätt nött, samt med några små fläckar.
Inlagan är mycket fin med råkanter. (2) 120, 175 (5) sidor + graverad plansch.

Hesse 0550. Setterwall 2516. Warmholtz 4910. Förteckningen över skådepenningarna som upptar
sidorna 81-120 i första delen, är sammanställd av Berch. Planschen som är bunden innan denna del
föreställer den så kallade “Berchs skala”. De första 80 sidorna utgörs av Gahm-Perssons biografi
över Karl XI.												3 000 kr

7.

Gjörwell, Carl Christoffer. Det lefvande Sverige, uti förbindelse med
det utslocknade Sverige - Första och andra bandet. Stockholm, Henrik A.
Nordström, 1798. Två volymer bundna i halvskinnband med diskret gulddekorerade
ryggar, förgyllda titeletiketter på ryggarna samt stänkta snitt. Exlibris. 200 + 46 sidor.
Banden är endast lätt nötta. Inlagan är fin med en del lagerfläckar på andra bandets
titelblad.
Ett historiskt, biografiskt verk med bra innehållsförteckning på slutet. E. W. Berggrens exlibris. Carl
Magnus Carlanders exlibris (av Jonas Engberg, sign J.E.). Bror Emil Hildebrands namnteckning.
Carl Magnus Carlander (1837-1911) var en svensk bibliografisk författare och utgivare av det
omfångsrika arbetet Svenska bibliotek och exlibris.
Bror Emil Hildebrand (1806-1884) var arkeolog, numismatiker och museiman. Han var
riksantikvarie och ständig sekreterare i Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets
Akademien mellan 1837 och 1879. Ledamot av Svenska Akademien 1866–1884, stol nr 11,
1881–83 akademins ständige sekreterare. 1847 grundade han Statens historiska museum.
													2 200 kr
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8. Gjörwell, Carl Christoffer. Historiska

läsningar. Stockholm, Kongl. finska

boktryckeriet hos Joh. A. Carlbohm, 1807. Två häftade volymer i gråpappersomslag.
Första bandet 96 sidor + 2 utvikbara planscher med genealogiska tabeller. Andra
bandet: 36 sidor + 3 utvikbara planscher med genealogiska tabeller. Banden är lätt
nötta. Första bandet med skada nedtill på ryggen. Andra bandet med reva längs falsen
på pappersomslaget. Andra bandet med stämpel från Göteborgs museibibliotek
samt utgallringsstämpel. Inlagorna är mycket fina med oskurna råkanter. Gustaf
Rudbecks namnteckning på främre omslags insida på andra bandet. Vult von Steijerns
ägarstämpel på titelbladet till andra bandet.
Första bandet innehåller en resebeskrivning av läkaren Pouqeville som reser från Alexandria till
Morea i Grekland. Fler reseäventyr skildras och många genealogiska beskrivningar ges. Intressant
läsning.												1 200 kr

9. Grönwall, Anders (preses); Reftelius, Olof (respondent). Dissertatio historica

de rege Magno Ladulås. Uppsala, Werner, 1731. Häftad med äldre ryggremsa. (8)
51 (1) sidor. Lätt nött.

Sidan 8 avbildar 8 olika mynt. Myntbilderna visar 7 olika “M”-brakteater samt en tvåsidig penning
av trekronorstyp. Även Magnus Ladulås sigill är avbildat på denna sida. Det är dessa föremål som
senare användes som bevis för att Sverige var först med att använda symbolen tre kronor. Sista en
och en halv sida med dikt av Sven Geringius Jacobsson.					1 600 kr
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10. Gyllengranat, Carl August. Sveriges sjökrigs-historia i sammandrag - Del

1 och 2. Karlskrona, Generalstabens Litografiska anstalt, 1840. Georg Ameen &

comp. Bunden i ett halvskinnband med gulddekorerad rygg. XXIV, 352 (1); XIV, 343
(1) sidor + 9 planscher var av 3 utvikningsbara. Bandet är något nött. Inlagan är i gott
skick.

Carl August Burchard Gyllengranat (1787-1864) var friherre, amiral och sjöminister. Detta
är Gyllengranats mest kända verk och användes under många år i undervisningen av flottans
officerare.												1 400 kr

11. Hallenberg, Jonas. Historisk afhandling om mynt och warors wärde i

Swerige, under konung Gustaf I:s regering. Stockholm, Ekmanson, 1798.

Bunden i ett samtida halvskinnband med diskret gulddekor på ryggen, fem upphöjda
bind samt stänkta snitt. 341 (1) sidor + 1 plansch. Carl Gustaf von Liewens vackra,
graverade exlibris. Bandet är lätt nött. Liten skinnförlust upptill på ryggen. Inlagan
är i mycket gott skick med några enstaka, svaga lagerfläckar på ett tjugotal blad.
Hesse 0880. Detta är Hallenbergs sista större rent historiska arbete. Det är ett pionjärarbete,
framför allt grundat på kammararkivets material, en tidig föregångare till Hans Forssells
kommande forskning. Boken har värde än i dag för äldre penninghistoria och ger en djup
bild av mynt- och penningsystemet under Gustav I. Hallenberg skriver själv i förordet ”en
afhandling här om bör vara fullständig med noggrannhet följa händelserna i deras sammanhang
och upplysas med tillräckliga exempel, såsom de enda öfvertygande bevis i historiska saker.
Men då härtil fordras mångårigt samlande och ett odrägligt arbete i ett tjärft ämne är ej
underligt att ingen gärna velat använda sin möda på ett så föga behagligt företagande”.
Jonas Hallenberg (1748-1834) var Sveriges sista rikshistoriograf. Han var även riksantikvarie samt
sekreterare och kansliråd i vitterhetsakademin.							6 000 kr
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12. Järta, Hans. Några tankar om sättet at uprätta och befästa den urgamla

franska monarchien. Stockholm, Kumblinska tryckeriet, 1799. Bunden i ett senare,

grönt klotband med främre, äldre gråpappomslag medbundet. 62 sidor. Gott skick.
													500 kr

13. Loccenius, Johannes. Historiæ Svecanæ, a primo rege Sveciæ usqve ad

Carolum XI. regem Sveciæ, deductæ, libri novem, secundâ editione multò
auctiores & emendatiores. Accedunt Antiqvitatum Sveo-Gothicarum.

Frankfurt & Leipzig, Joachimi Wildii, 1676. Bunden i ett samtida pergamentband
med handskriven titel på ryggen och färgade snitt. (14) 954 (60 sidor index) (16)
139 (11) sidor. Bandet är lätt nött. Inlagan är fin. Endast sista bladet solkigt och med
fläckar. 												2 000 kr
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14.

Pinkerton, John. An Essay on medals : or an introduction to the

knowledge of ancient and modern coins and medals, especially those of
Greece, Rome, and Britain. London, T. Caddel and W. Davies, 1808. Två volymer
bundna i helskinnband med gulddekorerade ryggar och pärmar samt marmorerade
snitt. Senare ryggetiketter med förgylld text. xliv (4) 376; (8) 448 (18) sidor och 3 + 3
planscher. Banden är nötta. Inlagorna har en del lagerfläckar, främst på titelbladen.
Några få blyertsmarkeringar.

Leitzmann 105. Manville 60-61. Sigler 101. Första utgåvan av Pinkertons omåttligt populära bok
kom 1784. Detta är tredje, kraftigt utökade utgåvan, som anses vara den bästa. Pinkerton avhandlade
ämnen som många akademiker undvek. Till exempel beskrev Pinkerton grunderna för förvärvandet
och vården av en myntsamling, vilket uppskattades av samlarna.				550 kr

15.

Pufendorf, Samuel von. Fordom Sweriges historiographi friherrens

Samuelis von Puffendorff Inledning til swenska statens historie med
wederbörlige tilökningar, bewis och anmerkningar försedd af Jacob Wilde.
Stockholm, Historiographi regni tryckeri, 1738. Häftad i samtida gråpappersomslag.
(12) 379 sidor + 2 utvikbara planscher. Bandet är nött. Inlagan med genomgående
lagerfläckar, främst i marginalerna.

Samuel von Pufendorf (1632-1694) var en tysk historiker, svensk friherre och känd som politisk
teoretiker. Denna bok är en ny svensk upplaga av Pufendorfs “Continuirte Einleitung”, omarbetad
och utökad av utgivaren Jacob Wilde. Detta är den första delen i verket och innehåller “Förberedelse”
med kapitel troligen rejält utökade av Jacob Wilde om Sveriges succesionsförändringar,
tideräkningens grund och en jämförelse mellan historiens tillämpning och natur- och statslagen.
Den innehåller även i ett appendix Isaac Newtons “Tanckar om gamla chronologiens fel och
bättring”. En fortsättning av den kronologiska delen var planerad, men blev aldrig utförd. Detta
är alltså del 1 av 2. Det tyska originalet utkom 1686 och den första svenska översättningen av Brask
utkom 1688.												800 kr

16. Rosenhane, Schering. Kort utkast til konung Adolph Fredrics och dess

gemåls lefvernes-beskrifning i anledning af de öfver dem slagna skådepenningar. Stockholm, Johan A. Carlbom, 1789. Bunden i ett halvskinnband med

diskret gulddekorerad och blindpressdekorerad rygg samt stänkta snitt. (4) 244
sidor. Bandet är nött men tilltalande. Inlagan är ren och fin, endast en diskret äldre
ägaranteckning på titelbladet. Försättsbladet med fläck samt bortklippt hörn. Exlibris
på främre pärms insida - “Carl Fredrik Riderstads boksamling. Linköping 1854”.
Setterwall 3235. Hesse 1483. På sidorna 157-244 återfinns Lovisa Ulrikas biografi,
vilken inleds med ett titelblad med eget impressum. Är en fortsättning på
C. R. Berchs postumt utgivna serie av regentbiografier, vilka utkom 1788.
Schering Rosenhane (1754-1812) var friherre, ämbetsman och historisk författare. I
denna liksom i de flesta skrifter och uppsatser av Rosenhane har han en påtaglig
person- och lärdoms-historisk inriktning och han hade även sin styrka i att
strukturera arkivmaterial. I flera sammanhang framhävde han hjälpvetenskaperna,
som till exempel, numismatikens, stora betydelse vid författandet av politisk historia.
Carl Fredrik Ridderstad (1807-1886) var tidningsredaktör, författare och riksdagspolitiker.
													1 000 kr

17. Silverstolpe, Carl Gudmund. Register öfwer de angående Banco-Werket

genom trycket utgifne författningar från år 1668 til år 1800. Stockholm,
Kungl. boktryckeriet, 1800. Häftad i ett pappomslag med handskriven titel på ryggen.
98 sidor. Bandet är lätt nött. Inlagan är i mycket gott skick med fräscht papper och
oskurna kanter. R. M. Klinkowströms exlibris.
Användbart register med uppslagsord som Medaljer, Mynt, Silvermynt, Transportsedlar, penningar,
Plåtar, Gårkoppar, Silke, Tull, Bokhålleri, Ducater med mera. 				500 kr

18.

Sjöborg, Nils Henrik. Inledning til kännedom af fäderneslandets
antiquiteter. Lund, Lundblad, 1797. Bunden i ett vackert, tilltalande samtida
halvskinnband med smakfullt gulddekorerad rygg och svagt gulfärgade snitt. Bandet
är lätt nött med små skinnförluster upptill och nedtill på ryggen. Inlagan är mycket
fin. Några små enstaka fläckar i marginalen på några planscher. (8) 236 sidor + 5
utvikbara planscher. De 5 utvikbara planscherna har 26 figurer i kopparstick graverade
av C.F. Akrel och J.M. Weller.
Nils Henrik Sjöborg (1767-1838) var historiker och fornforskare samt professor vid Lunds universitet.
Detta arbete brukar räknas som den första svenska handboken i arkeologi. 		
4 500 kr

19. Tibell, Gustaf Wilhelm af. Seraphimer ordens historia - Första tidehvarfvet

ifrån år 1285 till år 1748. Stockholm, Kongl. ordens tryckeriet, 1826. Bunden i ett

samtida gråpappomslag med tryckt titeletikett på ryggen. Bandet är endast lätt nött
och mycket tilltalande. Inlagan är i mycket gott skick med härliga råkanter. 208 sidor
+ titelbladet som är tryckt på tjockare papper.
I Vitterhetsakademiens arkiv förvaras flera hundra sidor med excerpter ur de ”nära tiotusende
afskrifter eller tryckte Pergamentsbref”, som Tibell uppger sig ha gått igenom för detta arbete.

													900 kr
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20. Europas nuvarande regenter och deras thronföljare - biografisk och

politisk teckning, med bifogad uppgift af ministeriella personalen, sådan
den nu, 1830, befinnes. Örebro, Lindh, 1830. Bunden i ett samtida gråpappband

med tryckt titeletikett på ryggen. 267 sidor + 4 porträtt. Gott skick, dock liten skada
upptill på ryggen samt titeletiketten trasig. Inlagan med en del lagerfläckar. Oskurna
fina råkanter. Inlagan ger ett fräscht och oläst intryck.
Innehåll: Baden, Bäjern, Danmark, Frankrike, Kyrkostaten, Neapel eller begge Sicilierne,
Nederländerna, Parma, Portugal, Preussen, Ryssland, Sardinien, Saxen, Spanien, Stor-Britannien,
Sverige, Toscana, Turkiet, Würtemburg, Österrike.						300 kr

20

16

12

6

17

15

10

Antikvariat Werner Stensgård
Numismatik, Äldre böcker och Handskrifter

Gyllenhjelmsgatan 13c (gårdshuset)
645 30 Strängnäs
Telefon: 0152-41 000
Mobil: 0708 - 46 31 91
E-post: info@wernerstensgard.se
Hemsida: www.wernerstensgard.se

Bankgiro: 137-36 20

