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Tre naturvetenskapliga verk av Björling.

1. Björling, Carl Fabian Emanuel. Om vindarnes 
lagar och de nyaste försöken till väderleks-
förutsägelser [bunden med] Meteoriter 
och kometer [bunden med] Solen. Lund, 
Stockholm Berlingska boktryckeriet, 1874, 
1875.
Bunden i ett halvklotbamd. 99 + 9 planscher; 
95 sidor + 4 planscher; 126 sidor + 4 planscher. 
Bandet är endast lätt nött. 9 blad i första delen 
med fläckar, alla planscher är dock rena och fina. 

Tre verk av Björling i ett band. Björling (1839-1910) var matematiker 
och meteorolog. Björling publicerade vetenskapliga arbeten i 
lärda samfunds handlingar och tidskrifter, men utöver dessa även 
populära arbeten. Han blev ledamot av Vetenskapsakademien 
1886 och av Vetenskapssocieteten i Uppsala 1888.  350 kr  

          
 

De dödas bok.

2. Budge, E. A. Wallis [red]. The Book of the 
dead. An English translation of the chapters, 
hymns, etc., of the Theban recension. London, 
Tinling & Co, 1960.
Bunden i förlagets klotband. ccvi, 698 (36) sidor 
+ 20 planscher. Gott skick. 

Tre volymer i ett band. Utöver de 20 planscherna finns 420 
avbildningar från dödsböckerna.    300 kr
 



Fortifikation och fästningslära.

3. Busch, Oscar. Om fästningar och fästningskrig - 
Jemte kort öfversigt af fästningsbyggnadskonstens 
utveckling enligt fordringarna för officerexamen. 
Stockholm, Kungl. boktryckeriet, 1880. Första upplagan. 
Bunden i ett grönt klotband med marmorerade snitt. vii, 
140 sidor + viii utvikbara planscher. Bandet är lätt nött. 
Inlagan är ren och fin. En andra upplaga kom 1888. 

Boken tar bland annat upp Fästningslära, Fästningsbyggnadskonstens 
historia och Fästningskrig.       500 kr  
          

Postboken. 

4. Döss, Johannes & Lannge, Erik Gustaf. Postboken 
- Uppslagsbok för posttjänstemän. Stockholm, 
Fahlkrantz, 1915. Bunden i ett halvskinnband med diskret 
gulddekorerad rygg. 1082 sidor. Bandet är lätt nött. 
Ryggen blekt. 

En fantastiskt uppslagsbok med allt en posttjänsteman bör veta.   450 kr  
           

Ångmaskinslära.

5. Frykholm, Johan Ludvig. Ångmaskinlära.  Stockholm, 
Gernandts, 1890. Andra upplagan. Bunden i förlagets 
dekorerade, gröna klotband. 366 (2) sidor. Bandet endast 
lätt nött. Med 170 figurer i texten. 

Johan Ludvig Frykholm (1837-1904) var sjömilitär och ingenjör. På 
Frykholms initiativ och enligt hans plan byggdes torrdockan vid 
galärvarvet i Stockholm. Denna lärobok i ångmaskinslära användes 
under flera årtionden vid Sjökrigsskolan och navigationsskolorna. 
          500 kr  
           



Sveriges sjökrigshistoria.

6. Gyllengranat, Carl August. Sveriges sjökrigs-
historia i sammandrag.  Karlskrona, Georg 
Ameen & Comp, 1840.  Båda delarna bundna i 
ett halvskinnband. xxiv, 352 (1) + xiv, 343 (1) + 9 
planscher varav 3 utvikningsbara. Bandet är nött. 
Inlaga är ren och fin. 

Carl August Burchard Gyllengranat (1787-1864) var friherre, amiral 
och sjöminister. Gyllengranat tjänstgjorde 1807–1811 i engelska 
flottan och var 1825 chef på det till Colombia försålda linjeskeppet 
Tapperheten samt ledare för den så kallade skeppshandelsaffären 
där Gyllengranat pantsätter skeppet, och blir sedan invecklad i en 
långvarig rättegång 1826–1835.     1 200 kr  
   

Hagdahls kokbok.

7. Hagdahl, Charles Emil. Kok-konsten som 
vetenskap och konst med särskildt afseende 
på helsolärans och ekonomiens fordringar. 
Stockholm, Ivar Hæggströms boktryckeri, 1891. Ny 
omarbetad upplaga. Bunden i ett halvskinnband 
med gulddekorerade pärmar och rygg. 1006 sidor. 
Bandet är lätt nött. Begynnande problem i främre 
fals. 

Charles-Emil Hagdahl (1809-1897) var ett kunskapsorakel och en 
föregångare genom sitt verk Kok-konsten som vetenskap och konst. 
Efter tio års möda utkom första upplagan av denna tusensidiga 
klassiker med sina 3 000 recept, 350 illustrationer och miniessäer 
om föda, drycker, bordsskick, redskap, kostsammansättning, 
djurhållning och allt annat som har att göra med vår mat.   
        600 kr  
          
 



Krigshistoria.

8. Hegardt, Peter J, Krigshistoriska exempel från 
kriget i Östasien 1904-1905 till och med slaget 
vid Liaojang. Stockholm, Centraltryckeriet, 
1910. Bunden i ett gråblått klotband. 206, 4 sidor 
+ utvikbar plansch + 9 stora, litografiska kartor i 
ficka på bakre pärms insida. Lätt nött i hörnen. 

Peter Josias Hegardt (1868-1945) var officer och attacherad vid 
japanska armén under rysk-japanska kriget, 1907-09 lärare vid 
Krigsskolan och 1913-15 chef för Infanteriskjutskolan. Han blev 
ledamot av Krigsvetenskapsakademien 1913. Han anlitades som 
sakkunnig i ett flertal kommittéer. Hegardt utgav förutom denna 
bok även Biografiska anteckningar om slägten Hegardt (1910).  
        200 kr  
        

Färghandelns varukännedom. 

9. Kjellander, Karl. Färghandelns varukännedom. 
För Sveriges färghandlares riksförbunds räkning 
sammanställd och bearbetad. Stockholm, Zettelund 
& Thelanders boktryckeri, 1940. Bunden i ett blått 
klotband. 556 sidor. Gott skick. 

Alfabetiskt ordnad uppslagsbok med utförliga beskrivningar av färgstoffer, 
lacker, droger, färgämnen, kemikalier, färger m. m. med uppgifter om 
egenskaper, handelsnamn, latinskt namn och användningsområden.  
Karl Fredrik Kjellander (1869-1955) var VD i Sveriges färghandlares 
riksförbund.        400 kr 

          
  



Kungsträdgårdens historia. 

10. Carlén, Octavia. Carl XIII:s torg förr och nu.  
Stockholm, A. L. Norman, 1866. Häftad i brungult, 
tryckt omslag. 22 sidor. Omslaget nött. 

På 1800-talet kallades Kungsträdgården Karl XIII:s torg. Statyn 
över Karl XIII restes 1821. Kungsträdgården var förr kungafamiljens 
privata mark. Först användes den till att odla frukt och grönsaker 
till det kungliga hushållet. Sedan tog den karaktär mer av park 
där de kungliga kunde ”lustvandra”. Allmänheten fick sedan 
tillträde till parken. Den fick en viktig social funktion som 
mötesplats för borgarklassen på 1800-talet. Man byggde teatrar, 
Vauxhall (en slags balpalats), schweitzeri (en slags restaurang). 
Det blev kort sagt en plats man besökte när man ville roa sig.  
 
Författaren berättar om Kungsträdgårdens byggnader: Jakobs kyrka, slottet Makalös, Vauxhall, 
Operahuset, Arsenalen (där man förvarade krigstroféer), Mindre Theatern... De flesta av dessa 
byggnader finns inte kvar idag. En del av dem var historia också när detta skrevs på 1800-talet.  
             250 kr

Nordströms Afrikaresa. 

11. Nordström, Theodor. Från min 
afrikaresa - Anteckningar och intryck.  
Stockholm, Palmquists, 1912.  Bunden i ett rött 
klotband. Båda omslagen medbundna. 148 sidor. 
Gott skick. 

Innehåller ett tiotal fotografiska avbildningar. Med dedikation 
på titelbladet till ”Cecilia Holmberg med högaktning och 
vänskap från förf”.

Carl Fredrik Theodor Nordström (1843-
1920) var en i Sverige verksam finlandssvensk 
geolog, riksdagsman och landshövding. 
Nordström visade stort intresse för 
restaureringen av Örebro slott och företog 
resor till bland annat Nordamerika, Sibirien och Sydafrika. Han publicerade 
även uppsatser i olika vetenskapliga tidskrifter, däribland Jernkontorets annaler, 
Geologiska föreningens i Stockholm förhandlingar och Nationalekonomiska 
föreningens förhandlingar samt skrev en mängd artiklar på det bergstekniska 
området i Nordisk familjeboks första upplaga. År 1900 blev han ledamot av 
Vetenskapsakademien.        200 kr  
           



Telegrafverket.

12. Handbok om Telegrafverket. Göteborg, 
Elanders, 1933. Bunden i förlagets klotband. 542 
sidor + 1 utvikbar plansch. Bandet är nött och 
ryggen blekt. 

Telegrafverkets författningssamling Serie F: 10. Innehåller bland 
annat Telegrafverkets organisation, telefonförbindelser, stolplinjer, 
olika slag av telefonapparater, batteriet, morsealfabetet, Wheatstones 
snabbskriftsystem, radiostationer och radiotrafik med mera. 
         350 kr  
          
 

Tobak.

13. [tobak] Kongl. Mayst:tz 
Förordning öfwer Tobaakz 
Handelen, nu mehra 
renoverat. Stockholm, Niclas 
Wankijf, 1670.  Tagen ur band. 
15 sidor. Oskurna kanter. 
Anteckning om publicering på 
sista blanka sidan. 

Denna förordning utfärdades under 
Tobakskompaniets tid 1662-1685. År 
1662 beslöt regeringen än en gång att 
monopolisera tobakshandeln. Den dåliga 
erfarenheten från tidigare monopol 
kompenserades av att man denna gång 
arrenderade ut rätten att importera, 
tillverka och sälja tobak till ett 
konsortium bestående av fem framstående 
affärsmän som bildat ett handelsbolag. 
Tobakskompaniet fick ekonomiska problem som förvärrades av en omfattande smuggling inte minst 
genom kronans soldater och ryttare. Dessa problem försöker man genom denna förordning få ordning på. 
             600 kr  
           



DDD.

14. Toorn, Karel van der [red]. Dictionary of deities and demons in the 
Bible (DDD). Neatherlands, Brill, 1995. Bunden i förlagets klotband med 
skyddsomslag. 1774 spalter. Gott skick. 

Med sina 400 artiklar beskriver boken de gudar, halvhudar, demoner, och gudalika hjältar som 
förekommer i bibeln samt apokryferna.         950 kr  
           



Antikvariat Werner Stensgård
Historia, 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

•

•


