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Förord

Förord
I den här e-boken får du läsa mer om en av svensk militärhistorias
mer okända personer.
I början av 1800-talet arbetade Gustaf Wilhelm af Tibell både för de
svenska och franska arméerna.
Under en stor del av vår svenska historia har vi haft ett mycket nära
samarbete med Frankrike.
Ett bra exempel på samarbetet är den militära karriären för Gustaf
Wilhelm af Tibell.
Han började sin militära bana i kriget mot Ryssland och deltog i
strider redan vid 16 års ålder. Efter några år vid det svenska artilleriet sade han upp sig och tog i stället tjänst i den franska armén.
Han kämpade sedan med Napoleons styrkor i både Italien och
Egypten och blev skadad flera gånger.
När han senare återvände till Sverige gjorde han en insats för dagens historiker genom att vara en av initiativtagarna till det svenska krigsarkivet.
Den här texten publicerades i en av de första svenska ”kändis”-tidskrifterna, ”Svenskt Pantheon”, som bara skrev om framstående
svenskar.
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Kapitel 1 – Friherre Gustaf Wilhelm af Tibell

Biografi:
General
GW Tibell
Den här texten publicerades ursprungligen år 1833 i tidskriften ”Svenskt Pantheon” med rubriken ”Friherre Gustaf
Wilhelm af Tibell”. Författare till texten är Gustaf Henrik
Mellin (1803–1876).

P

etrus Tomæ Cassiopæus, Prost i Skeptuna på femtonhundra-talet, är stamfader för den numera Friherrliga Tibellska
ätten. Hans söner togo namnet Skepptunensis efter sin födel-

se-socken. En af dem blef Kyrkoherde i Tible, hvarefter hans söner
kallade sig Tibelius. En af deras afkomlingar, Johan Tibelius, var hofprest ”hos den lysande Grefve Magnus Gabriel De la Gardie.”
Lieutenanten Christoffer Tibell, som dog 1786, ägde med sin hustru, Chatharina Elisabeth Nordenfelt, endast sonen Gustaf Vilhelm,
som föddes på Malma sätesgård den 12 Maj 1772. Han hade från
sin ungdom lust för fadrens yrke, så att han redan som Student var
inskrifven såsom Volontair vid Södermanlands Regemente. Endast
sexton år gammal, blef han Rustmästare och tågade i fält emot Ryssland. Han bivistade hela det, mera genom politiska intriger än bragder, till lands utmärkta kriget 1788. Den unge Tibell saknade icke
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tillfällen att utmärka sig. Han bivistade träffningarna vid Brakila och
Memelä, var med då bron sprängdes vid Anjala, samt vid kanonaden
och träffningen vid Werelä. För sitt deltagande i affairen vid Keltis
baracker, erhöll han sitt första hederstecken, medaljern för tapperhet
i fält. Hans mathematiska kunskaper hade blifvit bekanta, och han
användes derföre vid arbetena på fortificationsverken, som uppfördes vid Ummeljocki, vid Werelä och Anjala, tills fredsslutet.
Han blef derefter Underlöjtnant vid Södermanlands Regementes
arttilleri, och 1792 Informationsofficer på Carlberg. Der icke blott
lärde han det egentligen militairiska åt Cadetterne, utan äfven då
läraren i mathematiken var hindrad, dennes vetenskap. Trenne år
derefter var han Capiten vid Jemtlands Regemente. Han var en af
stiftarne af Krigsmanna-Sällskapet, och blef vald till ständig Secreterare i detta sällskap.
Fransyska Revolutionen och de krig, den förorsakade, hade öppnat en ny bana för dem, som egde mod att söka äran. Tibell, kanske
äfven lockad af de nya idéernas glans, som tycktes med ungdomlig
kraft hota att eröfra verlden, erhöll 1798 afsked från Carlberg och
tillåtelse att träda i fransysk tjenst. Han flög till Frankrike. Sedan
han der undergått en examen, utnämndes han till Ingenieur-Capiten
och placerades vid franska General-staten i Italien. Detta fälttåg var
under loppet af år 1799 icke så lysande, som det anstod franska vapnen. Den enskilda tapperheten motsvarades icke af framgång i det
stora hela. Napoleons ande var icke närvarande och ledde det. Tibell
utmärkte sig emellertid, blef blesserad vid åtskilliga tillfällen, såsom
vid Castel-Nuovo och vid Turin, der han äfven blef fången, men efter
tre veckor utvexlad. Han kämpade med vid Bussolengo och Rivoli,
blef ånyo blesserad vid Fossano, samt steg till General-Adjutant. Den
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retirerande fransyska Arméns belägenhet i Italien var ganska svår,
oaktadt Masena ilat dit, för att sätta sig i spetsen för den. Men Napoleon återkom från Egypten. Det vaknade en ny ande i de Franska legionerna, då de tågade öfver Alperna. Tibell var med på detta odödliga tåg. Han bivistade stormningen af förskansningarna vid Suze
och Gravière, vid den del af Napoleons armé, som gick öfver Alperna
längre i vester, än han sjelf. Han var med i slaget vid Marengo, den
18 Juni, ett af de vackraste som Napoleon vunnit.
Då kriget derefter vändes emot Venetianska landet, deltog Tibell
i flere träffningar. Han anförde Fransyska förtropparna vid öfvergången af Mincio, forcerade passagerna öfver Adige och Brenta m.
m. Såsom egentligen Ingenieur-Officer erhöll han det uppdraget att
med de under hans befäl stående officerarnes tillhjelp, upprätta en
charter öfver den trakt, som utgjorde högra Franska flygelns terrain.
Men Napoleon hade upptäckt att Tibell kunde gagna i en vidsträcktare verkningskrets. Efter fredens afslutande samt arméns
återtåg ur Venetianska landet, då Italienska national-försvaret skyndsamt skulle organiseras, inträdde Tibell, på Förste Consuln Bonapartes befallning, i Italienska Republikens tjenst, med bibehållande af
den franska, och blef der Kommenderande General-Adjutant, Chef
för Ingenieur - Corpsen och Direktör för Krigs-Archivet, samt förordnad att organisera detta Verk, som då, enligt en af honom uppgifven plan, blefvo inrättade. Tibell med Italienska Ingenieur-Corpsen,
och General-Adjutanten Brassier med den Franska, erhöllo uppdrag
att gemensamt upprätta en fullständig topografisk charta i stor skala öfver hela Italienska Republiken. Emellertid blef Tibell Ledamot
och Sekreterare vid den på hans framställning, stiftade Italienska
Krigs-Vettenskaps-Akademien i Milano. Flera af honom författade
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afhandlingar finnas införde i denna Akademiens Handlingar. Tibell
erhöll, årsdagen af slaget vid Marengo, en hedersvärja, och befordrades kort derefter till Brigad-General.
Konung Gustaf Adolf, som emellertid ansåg sig behöfva en så
bepröfvad och utmärkt krigare i sin tjenst, kallade honom derföre
tillbaka till fäderneslandet, sedan han befordrat honom till Major i
Svenska armén och Öfver-Adjutant. Tibell åtlydde kallelsen.
Hans befordringar hemma voro följande, och vittna om hans
stigande inflytande: ”Han utnämndes den 6 Augusti 1803 till Öfverste-Lieutenant och General-Adjutant af flygeln, samt placerades till
tjenstgöring hos Presidenten i Kongl. Krig Collegium. Förordnades
sedermera till Ledamot i Comitén angående Arméns Tross och Utrednings- samt Fältstats - Reglemente. Den 30 April 1804 förordnad
till Ledamot i en extra Revisions-Commission öfver Krigs-Collegii
kassor och räkenskaper; den 30 Juli Ledamot i Kongl. Krigs-Collegium, och den 5 derpå följande October General-Adjutant och Öfverste i Armén, jemte nådigt förordnande, att i Presidentens frånvaro
föra ordet i Collegium; den 22 Dec. Ledamot i Comitén för Artilleriets organisation. År 1805 den 1 Mars adlad med namnet af Tibell;
den 16 Mars Ledamot i Comitén till Jägare-Reglementets öfverseende; den 4 April vice Ordförande i Kongl. Krigs-Collegium, med i
nåder tillagd lika rang och lön som vice Presidenter i Rikets öfriga
Collegier; den 16 April Direktör och Chef för den då inrättade Kongl.
Fältmätnings-Corpsen.

Den 24 April Ledamot af Kongl. Veten-

skaps-Akamedien i Stockholm och dess mathematiska klass; den 29 i
samma månad Riddare af Kongl. Svärds-Orden; den 1 Maj Ledamot
af Kongl. Finska Hushållnings-Sällskapet i Åbo; nedlade den 2 Maj
sitt embete som Föredragande i Krigsmanna-Sällskapet, hvilket han
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under det förflutna året innehaft; författade på Konungens befallning
ett förslag till tjänstgöringsreglemente för Arméns General-Stab,
hvilket på Kongl. Maj:ts nådiga befallning samma år blef tryckt; förordnad den 8 Aug. till Ledamot i Comitén angående Fattigvården och
Sjuk-anstalterna i Stockholm; den 4 Sept. introducerad på Riddarehuset under N:o 2184. Var 1805 Konungen följaktig till Pommern
och der tjenstgörande såsom Kongl. Maj:ts General-Adjutant för expedition och tillika förrättade General-Qvartermästare-tjensten vid
Armén, hvilken titel honom äfven den 6 Juni 1806, såsom Chef för
Fältmätnings-Corpsen, i nåder tillades. Efter Konungens återskomst
från Armén i October månad samma år, återtog han sin tjenstbefattning såsom vice Ordförande i Kongl. Krigs-Collegium. 1808 den 4
Febr. befordrad till General-Major; den 6 Mars ånyo förordnad till
Konungens General-Adjutant för Armén, den 22 Sept. Ledamot i
Kongl. Finance-Comitén; den 16 April Ledamot i Kongl. Krigs-Comitén; den 14 November Ledamot i Kongl. Krigs-Beredningen; den
5 December förordnad att tills vidare äfven förestå General-Adjutants-befattningen för flottorna.”
Då det ännu är för tidigt att framställe eller ens upptäcka och
genomskåda en så betydande mans planer och åsigter, torde det vara
tillbörligt att öfverlemna deras bedömmande åt historien, ehuru
både författaren och kanhända läsaren känna sig föga tillfredsställda af försakelsen af en undersökning, hvilken visserligen icke saknar
interesse, särdeles som den djupt ingriper i en tids förhållanden, som
står oss så nära. —
Till det, som om honom kan och bör anföras, utan omdöme om
hans bevekelsegrunder, hör hans nedläggande af sina befattningar såsom General-Adjutant för Armén och Flottorna, den 23 Mars
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1809. Sverige hade under hans tjenstetid utstått det Finska kriget.
Han fortfor emellertid med andra embeten: ”kallad till Præses i
Kongl. Vetenskaps-Akademien den 15 Febr. 1809, nedlade han detta
embete d. 9 Aug. samma år med ett Tal om höjdernas sammanhang
på jordklotet. Den 15 Aug. ledamot i Comitén för utarbetande af
plan till allmän Passevolance-inrättning för Indelta arméns underhåll vid möten; den 19 Sept. förordnad att såsom Konungens Kommissarius afgå till Frankrike, för att utvexla krigsfångarne. 1811 den
16 Febr. kallad till Kongl. Krigs-Vetenskaps-Akademiens arbetande
Heders-Ledamot; den 26 Febr. i nåder uppdragen att utse och föreslå tjenligaste stället för anläggande af en Place d'armes i Norrland;
den 15 Maj kallad till Ledamot i Södermanlands och Nerikes Gille i
Stockholm, stiftadt till ett välgörande ändamål; den 3 Juli Chef för de
då förenade Fortifications- och Fältmätnings-Corpserne, som erhöllo namn af Kongl. Ingeniör-Corpsen. Samma år blef hans porträtt
måladt på Kongl. Fältmätnings-Corpsens Officerares föranstaltande
och med Konungens nådiga tillstånd uppsatt i Corpsens ritsal, med
påskrift: Officerarne af den Corps han bildat läto teckna dragen af en
älskad Befälhavare.”
År 1812, då Sverige med de allierade deltog i kriget mot Napoleon, erhöll Tibell afsked från alla sina innehafvande embeten och
lemnade fäderneslandet — — —
1814 inträdde han åter i Svensk tjenst med sin förra tour. ”Han
förordnades till Ordförande i Kongl. Krigs-Hofrätten, hvilket fortfor
till den 1 Juli påföljande året. 1815 den 20 Juni Ledamot i Kongl.
Krigs-Collegium, och den 12 Aug. Commendör af Kongl. Svärds-Orden. 1819 den 2 Febr. erhöll han nådigt förordnande att sammandraga alla gällande författningar rörande Krigs-väsendet till lands,
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hvilket arbete den 14 Juli 1821 i underdånighet aflemnades och på
nådig befallning år 1822 af trycket utgafs. 1820 den 17 Febr. i nåder
utmämnd till ständig Ordförande i Kongl. Krigs-Hofrätten; och den
29 i samma månad erhöll Öfverste-indelningen vid Kongl. Helsinge
Regemente, samt den 19 Okt. förordnad att tillika fortsätta tjenstgöringen i Kongl. Krigs-Collegium i egenskap af vice Ordförande.
Under åren 1820 och 21 Styresman i Kongl. Krigs-Vetenskaps-Akademien. 1821 den 5 Nov. Commendör med stora korset af Kongl. Svärds-Orden; den 5 Dec. Riddare af Kongl. Franska
Heders-Legions-Orden. 1822 den 23 Mars förordnad att under
Presidentens frånvaro föra ordet i Kongl. Krigs-Collegium; den 14
Juni förordnad till Ordförande i den Comite, som skulle öfverse och
granska Krigslagarne, och hvilken afgaf sitt underdåniga förslag till
ny Krigslag den 8 Aug. 1826. 1824 den 14 Mars i nåder befordrad
till General-Lieutenant och den 2 November till President i Kongl.
Krigs-Collegium; den 14 Dec. Ledamot af Kongl. Samfundet för
Skandinaviens Historia; 1826 den 28 Febr. kallad till Heders-Ledamot af Kongl. Vitterhets-, Historie- och Antiqvitets-Akademien, och
den 2 Juni Akademiens President för sednare halfåret. Samma år den
22 Mars förordnad till Ledamot i Kongl. Comitén till öfverseende af
Författningarne rörande besvär i ekonomie- och politie-mål. 1827
den 7 Juni i nåder förordnad till Ordförande i Kongl. Comitén för
Krigsförvaltnings-Reglementets granskning. Samma år den 4 Juli
upphöjd till Friherrligt stånd och värdighet. Under åren 1827 och
28 Styresman i Kongl. Krigs-Vetenskaps-Akademien. 1830 den 12
Febr. i nåder förordnad till Ledamot i Comitén för Indelta Arméns
Löne-reglering.”
Friherre af Tibell var tvenne gånger gift: först med Carolina Ma-
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riana de Ferrand, dotter till Öfversten i Fransk tjenst Charles Louis
de Ferrand, från hvilken han blef lagligen skild. Sedan 1819 med
Sophia Albertina Cederling, dotter till Majoren C. F. Cederling och
Catharina Tibell. Han har efterlemnat en son och tvenne döttrar.
Hans verksamma lefnad, rik på skiften af lycka och ära, slutades
den 8 Mars 1832. —
Denna korta Nekrolog, hvartill källan finnes i Riddarhus-Archivets Genealogier, må slutas med uppgift af några hans förnämsta
tryckta arbeten:
Krigs-Tidningen, sex numror, tryckt i Stockholm 1797. Tredje
upplagan utkom 1810.
Försök till ett Reglemente för Arméns General-Stab.
Om höjdernas sammanhang på jordklotet, Tal hållit vid Præsidi
nedläggande i Kongl. Vetenskaps-Akademien den 9 Aug. 1809.
Sammandrag af Författningar rörande förvaltningen vid Krigsväsendet till lands, författadt på nådigste befallning.
Seraphimer-Ordens Historia i första tidehvarfvet från 1285 till
1748. Tryckt 1826, på Seraphimer-Ordens bekostnad.
Uti Svenska Krigsmanna-Sällskapets sedermera Kongl. Krigs-Vetenskaps-Akademiens Handlingar, äro flere skrifter af honom införda.
Uti Tidskriften Iduna, Tionde Häftet 1824: Undersökning om
tiden då den af Konung Magnus Ladulås utgifne, så kallade Skenninge Stadga blifvit utfärdad.
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Kapitel 2 – Bild. Friherre Gust. Wilh. af Tibell.

Friherre GUST. WiLh. aF TiBeLL.
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Kapitel 3 – Ordlista

Viktiga ord
och personer
Broussier, Jean-Baptiste.
[1766–1814] Fransk general som tjänstgjorde under Napoleon.
Deltog bland annat under invasionen av Ryssland. Hans namn
finns inristad på Triumfbågen i Paris.

De la Gardie, Magnus Gabriel.
[1622–1686] Svensk greve, riksdrots och riksmarskalk. Vann
(och förlorade) stora rikedomar tack vare bra (och dåliga) kontakter med drottning Kristina och Karl X Gustav. Var en av landets
största jordägare och byggde bland annat Läckö slott, Jakobsdals
slott, Venngarns slott och Mariedals slott. Ligger begravd i Varnhems klosterkyrka.

Gustav IV Adolf.
[1778–1837] Svensk kung från pappan Gustav III:s död 1792 tills
han avsattes vid en oblodig kupp 1809. Flyttade runt mellan flera
länder i Europa innan han avled på ett värdshus i Schweiz efter
ett slaganfall.

Magnus Ladulås.
[1240–1290] Svensk kung från 1275 till sin död 1290.
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Masséna, André.
[1758–1817] Fransk befälhavare i Napoleons armé. Betraktas av
många experter som en av historiens största befälhavare.

Napoleon I.
[1769–1821] Fransman född på Korsika som Napoleone di Buonaparte. Var fransk kejsare från 1804 till 1814. Erövrade stora
delar av Europa under flera omfattande fälttåg. Förlorade makten efter förlusten i slaget vid Waterloo år 1815 och satt de sista
åren av sitt liv internerad på den brittiska ön St Helena.

Passevolans.
Militärt ord. Användes förr om företeelsen att ett armébefäl åtog
sig att för egna pengar bekosta sitt manskaps utrustning och lön.

Place d´armes.
Militärt uttryck som kan betyda både samlingsplats, exercisplats
och fästning.

Tibelius, Johannes.
[1635–1694] Svensk präst. Är mest känd för att ha varit huspräst
i familjen De la Gardie.
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Historiska titlar från E-boksforlaget.se

Fler böcker:
E-boksforlaget.se
Om du gillar e-böcker om historia så kommer du att gilla
utbudet hos E-boksforlaget.se
Det här förlaget är specialiserat på utgivning av äldre
texter om arkeologi, resor och biografier.
Alla titlarna går att hitta hos de flesta e-bokhandlare, i
iTunes samt på många bibliotek.
Här är några exempel på titlar:

Klassiska deckare

• ”Sherlock Holmes: Det gula ansiktet”
• ”Sherlock Holmes: Det hemlighetsfulla
mordet vid skogssjön”

• ”Sherlock Holmes: »Gloria Scott»”
• ”Sherlock Holmes: Beryllkronan”
• ”Sherlock Holmes: De fem apelsinkärnorna”
• ”Sherlock Holmes: De rödhårigas
förening”

• ”Sherlock Holmes: Den hemlighetsfulle
patienten”
• ”Sherlock Holmes: Börsmäklarens
biträde”
• ”Sherlock Holmes: En skandal i Böhmen”

• ”Sherlock Holmes: Den avhuggna tummen”

• ”Sherlock Holmes: Krymplingen”
• ”Sherlock Holmes: Lorden och hans rika
amerikanska brud”

• ”Sherlock Holmes: Den blå karbunkeln”
• ”Sherlock Holmes: Den försvunna brudgummen”

• ”Sherlock Holmes: Mordet i Reigate”
• ”Sherlock Holmes: Tiggaren med den
kluvna läppen”

• ”Sherlock Holmes: Den försvunna kapplöpningshästen”
• ”Sherlock Holmes: Blodbokarna.”

Arkeologi

• ”Sherlock Holmes: Det spräckliga bandet.
”
• ”Sherlock Holmes: Den grekiske tolken”

• ”Solgudens yxa och Tors hammare”
(1899)

• ”Sherlock Holmes: Musgraves ritual”

• ”Hällristningarnas ålder” (1869)
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• ”Feniciska kolonier i Skandinavien”
(1875)

• ”Djurens sömn” (1889)

• ”Hällristningar på Kinnekulle” (1892)

• ”Ett dygn på månen år 1870”

• ”Forntidens perioder” (1892)

• ”Orkidéernas historia” (1894)

• ”Hur gamla är hällristningarna?” (1869)

• ”Blomsterspråket” (1888)

• ”Bohusläns bygdeborgar” (1909)

• ”Sveriges hundraser” (1880)

• ”Bohuslänska hällristningar” (1879)

• ”Guide till biskötsel” (1885)

• ”Katten i forntida Egypten” (1889)

• ”Fynden i Troja” (1878)
• ”Förbindelse mellan Skandinavien och
vestra Europa före Kristi födelse” (1889)

Kulturhistoria
• ”Midvinterns solfest” (1894)

• ”Svear och götar under folkvandringstiden” (1905)
• ”Husaby kyrka” (1899)

• ”Julen på 1870-talet – Skildringar och
illustrationer i svenska tidskrifter ”

• ”Hällristningarna i Järrestad” (1881)

• ”Om julens härkomst” (1899)

• ”Nordens fartyg från hednatiden” (1872)

• ”Julen i Skåne på 1820-talet”

• ”Anmärkningar rörande figurteckningar
från forntiden” (1842)

• ”Nyaste och tillförlitligaste Drömboken”
(1918)

• ”Grafkistor af klufna och urhålkade
stockar” (1894)

• ”1870-talets bästa tips för frisyr och
utseende”

• ”Den svenske solguden och den svenske
Tyr” (1906)

• ”Lyxens historia” (1870)

• ”Skånska fornminnen” (1853)

• ”Kanalbyggen på planeten Mars” (1888)

• ”Ölands fornminnen” (1874)

• ”Vårt solsystem” (1878)

• ”Gaffelns historia” (1889)

• ”Tors hammare” (1872)
• ”Våra fornminnen – vad de lära oss”
(1916)

Resor

• ”Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden” (1901)

• ”Ett besök i Venedig år 1878”

• ”Förstörda fornminnen i Bohuslän år
1924”

• ”Resa på Dalslands kanal år 1877”

• ”Strandgatan i Visby år 1879”
• ”Nyköpings slott” (1877)
• ”Ett besök i Marstrand år 1882”

Djur & natur

• ”Min resa i Blekinge och Kalmar år 1854”
• ”Resor med luftballong år 1873”

• ”Svenska djur i folktron” (1898)

• ”Runlejonet i Venedig” (1871)

• ”Skäggets historia” (1893)

• ”En utflykt på Mälaren år 1871”

• ”Kattens kulturhistoria” (1882)

17

Fler titlar från E-boksförlaget.se

Svensk geografi

• ”Skildring af Vestergötland år 1882”
• ”Kalmar slotts historia” (1880)

• ”Märkliga orter i Sverige” (1883)

• ”Ett besök i Södertälje år 1881”

• ”Skildring av Värmland år 1882”

• ”En färd på Donau år 1882”

• ”Skildring av Dalälven år 1876”

• ”Ringmuren i Visby” (1874)

• ”Skildring av Ångermanland 1882”

• ”Fredrikstens fästning och Karl XII”
(1879)

• ”Skildring av Bohuslän år 1882”
• ”Skildring av Dalsland år 1882”

• ”Petras helgedomar” (1921)

• ”Skildring av Närke år 1882”

• ”Ett besök i Boxholm år 1885”

• ”Skildring av Öland år 1882”

• ”Ett besök i Roms katakomber år 1870”

• ”Skildring av Stockholm år 1882”

• ”Skildring av Riseberga klosterruiner”
(1874)

• ”Skildring av Västmanland år 1882”
• ”Skildring av Härjedalen år 1882”

• ”Borgholms slottsruin” (1878)
• ”Rundtur i södra Frankrike år 1880”

• ”Skildring av Gästrikland år 1882”

• ”Ett besök på Djurgården sommaren
1868”

• ”Skildring av Jämtland år 1882”
• ”Skildring av Göteborg år 1882”

• ”Sigtunas tidiga historia” (1872)

• ”Skildring av Halland år 1882”

• ”Helgeandskyrkan i Visby” (1878)

• ”Skildring av Blekinge år 1882”

• ”Norrköpings historia” (1871)

• ”Skildring av Gotland år 1882”

• ”Ett besök i Waxholm år 1870”

• ”Skildring av Södermanland år 1882”

• ”Vadstena slott” (1875)

• ”Skildring av Östergötland år 1882”

• ”Skildring av Island” (1870)

Vikingar

• ”Besök på Gripsholms slott år 1895”
• ”Ett besök i Rom år 1870”

• ”Vikingatidens Lund och Birka” (1909)

• ”Besök på Helgoland år 1874”

• ”Jomsvikingarnas saga” (1888)

• ”Guide till Uppsala år 1875”
• ”Kyrkoruinen S:t Katarina i Visby” (1877)

• ”Fyndet av vikingaskeppet i Gokstad år
1880”

• ”Gripsholms slott” (1877)

• ”Hervars och Hedreks saga” (1888)

• ”Ett besök i Strängnäs år 1874”

• ”Carl Larssons Uppsala-tempel” (1908)

• ”Ett besök i Visby år 1906”

• ”Sagan om Ragnar Lodbrok och hans
söner” (1880)

• ”Bohus fästning” (1869)

• ”Sverige och vikingafärderna västerut”
(1924)

• ”En resa på Rhen år 1866”
• ”Ett besök i Ystad år 1872”

• ”Ett fartyg från vikingatiden – fyndet av
Tuneskeppet 1867”
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