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Förord

Du tror kanske att den bild vi har av djävulen är precis densamma 
som de första kristna hade.
Så är det inte alls. Bara de senaste århundradena har vår bild av 
djävulen ändrats flera gånger.
I den här e-boken kan du läsa allt om folket och hur man såg på 
djävulen.

Den här berättelsen publicerades ursprungligen år 1892 och är 
skriven av den berömde svenske arkeologen och folklivsforskaren 
Nils Gabriel Djurklou [1829–1904]. Han var aktiv inom nästan alla 
områden när det gäller vår historia: museer, dialektforskning, ar-
keologi men framför allt alla spännande sägner.
I den här e-boken får du läsa om hur folket i flera landskap såg på 
djävulen och hur man föreställde att han såg ut. Du får också läsa 
om hur nära förknippad dåtidens bild av djävulen var med de gam-
la fornnordiska myterna och de hedniska gudarna.

Författaren hänvisar flera gånger till de stora häxprocesserna som 
fortfarande fanns kvar i folkminnet när den här berättelsen skrevs. 

Förord
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Kapitel 1 – Den onde i folktron

Den onde 
i folktron
– text från 1892

Den här texten publicerades ursprungligen år 1892 i tid-
skriften ”Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift” med 
rubriken ”’Den onde’ i folktron”.  Författare till texten är Nils 
Gabriel Djurklou (1829–1904).

Tvänne vestgötaknallar hade en gång lagt följe med hvarandra, 
och så hände det sig en bönedag att de tidigt på morgonen 
kommo till en kyrka.  Slikt folk äro ju icke kända såsom kyr-

kogångare, men när det ringde till ottesången tyckte den ene att han 
en gång borde besöka Guds hus och höra hvad presten kunde hafva 
att förkunna.  Han gick derföre in och stannade öfver båda gudstjens-
terna, men såg mägta fundersam ut när han kom tillbaka.  »Nu har du 
väl fått lära så mycket, så det räcker till för en lång tid» — sade kamra-
ten hånande, »men hvad grundar du på, du ser mig så konstig ut?» — 
»Jo, ser du» — svarade denne — »presten sade i ottesången att satan 
ligger bunden i mörksens kedjor, men sedan sade han i högmessan, att 
han går omkring som ett rytande lejon, och hur det kan bära ihop, det 
kan jag rakt inte förstå.»  — »Håh, det är väl ej så konstigt» — sade den 
andre.  »Han har slitit sig emellan båda tjensterna, kan du väl förstå.»
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Med denna förklaring var vestgöten nöjd, men för oss kan den ej 
vara fullt tillfredsställande, om vi vilja hafva en förklaring öfver djef-
vulen i folktron, der han än möter oss såsom bunden till domedag 
än såsom en fri och allestädes närvarande frestare till det onda. I den 
förra skepnadenär han mörksens furste, i den sednare åter en tje-
nare och värfvare åt denne, hvarföre det vill synas att han i folktron 
sprungit sönder till tvänne särskilda, om ock ofta i hvarandra upp-
gående personligheter. Eget nog råder samma förhållande med den 
nordiska gudalärans Loke. Äfven han uppträder i en dubbel skep-
nad, såsom Asarnas förledare, och såsom Utgårdens, jätteverldens 
vederstygg lige herskare.  Likasom den hedniske Loke sannolikt en 
gång varit ett enda väsen, ehuru hans dubbla natur och mångsidighet 
föranledt den ständigt skapande folkfantasien att skilja hans egen-
skaper från hvarandra och sedan sammanföra dem till två olika per-
sonligheter; så kan också den kristne Satanas i folktron sägas hafva 
sprungit sönder till tvänne visserligen innerligt närbeslägtade men 
dock i mångt och mycket olika skepnader. Öfverensstämmelsen i fö-
revarande fall kan visserligen förklaras deraf, att det onda i viss mån 
är lika för den kristne och den icke alldeles utan för civilisationens 
gränser stående hedningen och att fantasien såväl hos den ene som 
hos den andre kan ikläda sig liknande former, men likheten är för 
slående att ensamt häruti finna sin förklaring och måste utan tvifvel 
ega en djupare grund.

Till straff för Balders död och det hinder han reste för hans åter-
komst från Hel blef Asaloke lagd öfver tvänne berghällar och der 
fastbunden med sin egen sons tarmar, hvilka förvandlades till det 
hårdaste jern. Och äfven Utgårdaloke skildras af Saxo såsom bunden 
med starka jernlänkar. Öfvergå vi nu till de omständliga af »åsyna-
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vittnen» med ed fästade beskrifningar på mörksens furste, som lem-
nas i våra trolldomsransakningar under  17:de århundradet och då af 
ansedde män, lärde och lekte, ansågos höjda öfver allt tvifvel, så fin-
na vi dessa samstämmigt betyga, att Satan är i sin egen boning slagen 
i bojor.  Framför mig ligga ett par trolldomsransakningar från vestra 
Vermland, som ännu icke blifvit offentliggjorda, och jag kan derföre 
icke underlåta att meddela de beskrifningar på mörksens furste och 
hans boning, som der lemnas.  En blåkullafarare Marit Andersdotter 
skildrar dem inför Fryksdals häradsrätt år 1673 sålunda: Sjelfva bo-
staden var en stor kringbygd och rödmålad gård och midt på golfvet 
i salen fanns ett stort hål, hvarur uppsteg en blå låga, och der nedifrån 
hördes stort skrän och gråt.  Efter den låten dansade trollkäringar-
ne uppe i salen allesammans på hufvudet och baklänges.  Satan sjelf 
var bunden med en grof jernkedja, invid hvilken låg en gammal  kä-
ring, som gnagde derpå, men när hon hunnit nästan söndergnaga en 
länk, tjocknade denne åter och blef som förut.  I ett annat protokoll 
från samma häradsrätt af år 1682 beskrifves afgrundsfursten, som 
af trollpackorna helsas med namn et »Fröö», såsom en karl, hvilken 
satt invid bordändan på en svart »leedhstool», bunden om halsen 
med en grof jernkedja, fastslagen i väggen, hafvandes fula grå kläder 
på sig, ormar och ormslår till hår och skägg samt stora klor på hän-
derna.  Hans utseende och omgifning, ty äfven här talas om ormar i 
mängd, stämma icke illa öfverens med Saxos skildring af Utgårdalo-
ke.  Emellertid träffas denne bundne Satan nästan uteslutande i be-
skrifningar på blåkulla färder och betraktas företrädesvis såsom alla 
leda qvinnfolks skyddsherre och öfversteprest.  Till honom aflemna 
de vid påsktiden en årlig tribut, som hufvudsakligen består af smör 
och äfven uttryckligen benämnes »smörtionde».  Han smakar sjelf 
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på smöret och likasom den kristne prest en antecknar hvad som lem-
nats, så inskrifver äfven han, med en af sina klor, i en stor svart bok, 
hvad han uppburit och gifver sin belåtenhet eller sitt missnöje öfver 
varans beskaffenhet och vigt tydligen tillkänna.

Denna bekrifning, vald bland många mer eller mindre likarta-
de, stämmer icke väl tillsammans med bibelns, ty der framställes Sa-
tan alltid såsom obunden, om han ock enligt uppenbarelseboken en 
gång skall blifva slagen i  bojor och så förblifva i 1000 år.  Föreställ-
ningen om honom såsom redan fjettrad framträder emellertid gan-
ska tidigt inom den kristna kyrkan.  En visserligen apokryfisk men 
dock gammal urkund från 5:te eller 6:te århundradet, det s. k. Nico-
demi evangelium, omtalar honom såsom redan fängslad och skildrar 
i olika versioner på olika sätt hans bindande.  Denna nya uppfatt-
ning lyckades likväl icke i södern tränga in i folkmedvetandet, men 
fann deremot hos Angloskandinaverna på de Britiska öarne en mera 
tacksam jordmån och slog der ganska snart djupa rött er.  Redan i det 
8:de århundradet framträder Satan der både i bild och skrift såsom 
slagen i bojor, hvarpå professor Stephens anfört många och, som 
det vill synas, tillfyllest görande bevis.  Skulle man också känna sig 
frestad att antaga Saxos framställning af den bundne Utgårda-Loke 
såsom ett lån härifrån, så synes det dock i hög grad sanno likt att fö-
reställningen om en bunden Satan hemtat sin förnämsta näring från 
den gamla mythen om Asa-Lokes straff.

Den fule gråklädde afgrundsfursten (»den gamle grå, fan grå, 
gråen» o. s. v.), hvars hemvist i folktron, trots alla från menniskobo-
ningar lånade tillsatser, på en gång varit Nifelhem och en svafvelsjö 
— en sådan passeras för öfrigt under färderna dit och dädan — öf-
vergick småningom till en så vederstygglig gestalt att han icke er-
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bjöd någon lockelse för folkhumorn.  För denna måste dessutom en 
bunden satan förefalla mera ömkansvärd än farlig, och sedan hex-
eriprocesserna upphört fanns ej heller någon anledning att längre 
sysselsätta sig med honom.  Han förekommer icke heller numera 
i folkets minnen utan i samband med blåkullafärderna, och denna 
djefvulstyp kan derföre anses såsom nästan förgäten.

Annorlunda är förhållandet med den frie Satan eller Skam, som 
han vanligen benämnes, hvilken i folktron likasom i den kristna lä-
ran går omkring sökande hvad han uppsluka må.  Aldrig fjärran, är 
han genast till hands och erbjuder sin tjenst, så snart någon på orätta 
vägar vill upp nå ett mål.  Men då menniskan är en fri och sjelfstän-
dig varelse, som sjelf eger att bestämma öfver sig och sina hand-
lingar, måste hans magt öfver hennes kropp och själ grundas på en 
frivillig öfverlåtelse genom formligt kontrakt eller en förskrifning 
under vissa vilkor, och denna handling skall klienten sjelf skrifva 
eller åtminstone under teckna med sitt eget blod.  Endast med ett 
sådant papper i handen kan Skam på den yttersta dagen styrka sitt 
laga fång.  Denna föreställning, allmänt utbredd öfver hela Europa, 
har under många former gifvit sig tillkänna, icke blott i folkböcker, 
folksagor och bondehistorier, utan äfven i det 17:de århundradet i 
många och långa betänkanden af andliga och verdsliga myndigheter 
och derpå grundade bevisningar och domslut.  Främst bland dessa 
står hos oss den vidlyftiga och ytterst intressanta processen om den 
danske krigsfången baron von Lützow, hvars förskrifning till djef-
vulen på sin tid framkallade mycket bryderi och de vidlyftigaste ut-
redningar af våra domkapitel och dom stolar. 

Rättsgiltigheten af en sådan förskrifning förnekas icke af folk-
tron, men med dess orubbliga tillit till det godas seger vill den  icke 
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medgifva den onde ens en lagligen vunnen rätt.  Folktron kan ej för-
lika sig med tanken på ett ondt, som ej skulle kunna öfvervinnas, 
och derföre blifver äfven den frie djefvulen eller skam icke heller så 
farlig, som han egentligen borde vara.  Folkhumorn, som leker med 
allt, har småningom tagit bort hans gadd.  Redan medeltidens kyrk-
liga mysterie- och mirakelspel, dess kyrkomålningar och miniaturer 
gjorde sitt till, och kunna icke frias från all andel härutinnan, man 
må nu betrakta deras framställ ningar såsom ett direkt uttryck af 
folkhumorn eller såsom en concession åt denna.  Säkert är att Skam 
trots all sin illistighet fått på sig öfverflyttad samma lättrogenhet och 
dumhet, som tillmätas den råa styrkans representanter, jättarne, och 
att han likasom dessa vanligen blifver öfverlistad.  Visserligen finner 
man honom ofta i lokalsägerna triumferande öfver sitt offer, såsom 
då han efter den ännu bevarade polskans toner dansar ut genom sk-
orstenen med Pintorpafrun, eller i en ståtlig karet med sprakande 
hjul, dragen af svarta, eldfrustande hästar, kör bort med en försvuren 
herreman eller storbonde.  Men härvid får man icke lemna ur sigte 
att dylika berättelser vanligen hafva sin rot i personlig hämndkänsla 
eller förbittring öfver ett syndfullt lif, som i tiden blifvit ostraffadt, 
hvilka omständig heter här göra djefvulens seger lätt förklarlig och 
fullt berättigad.  I de rena folksagorna, hvilka icke utsprungit från 
sådane motiver, drager han deremot alltid det kortaste strået.  Än 
har han råkat ut för en klient, som är lika slug som han sjelf och 
i kontraktet lyckats inflicka ett förbehåll, hvilket sedermera i den 
afgörande stunden vändes emot honom, eller ock har denne lyckats 
finna en advokat uti en knipslug vestgötaknalle eller illparig kärring, 
lika arglistig och »innanful», som den onde sjelf.  En sådan var t. ex. 
Titta Grå, hvilken icke kallas »grå» för ro skull och som visserligen 
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kom Skam till hjelp, der denne stod redlös, men dock halp honom på 
ett sätt, som till den grad väckte hans förskräckelse, att han ej vågade 
nalkas henne med den utlofvade belöningen utan framsträckte den 
på en lång stång, och när han fick se henne sticka upp sitt hufvud ur 
vestgötens säck, släppte han denne genast och for bort under buller 
och brak.  Nu är Skam dessutom högfärdig öfver sin magt och sin 
trolldomskraft samt städse färdig att visa sina konster, hvarföre han 
lätt förledes till täflan i rent menskliga förrättningar, dem han locka 
sig af smeden att draga bälgen och sköta släggan, hvarvid han utveck-
lar en sådan ifver att bälgen brister sönder och städ et krossas, så att 
smeden ej kan åstadkomma de häst skor han inom viss tid lofvat till 
prestens märr, eller ock, då han skall göra skor i kapp med skoma-
karen, tager han i sin  ifver så lång becktråd, att han för hvarje stygn 
måste springa ut på gården och rundt omkring alla husen, men blott 
med den ena tråden för hvarje gång o. s. v. — Sålunda går han miste 
om sitt rof och får nöja sig med stugutaket, men detta tager han ock-
så vanligen med sig, då han i vredes mod flyger sin kos.  Folksagan 
skildrar med lif och lust alla de vedervärdigheter han måste utstå; 
men trots detta, skall man dock sällan träffa någon sagoförtäljare, 
som icke slutar sin berättelse med de orden:  »Huru det sedan gick 
är ej godt att veta, men han fick honom väl ändå på sista bytet, fast 
han måste gifva tapt den gången».  Detta hörer icke till sagan, men är 
den kristne berättarens reservation emot den hedendom, som röjer 
sig deri, och redan detta gifver skälig anledning att misstänka det 
folksagans Skam, som lider af samma brist på skarpsinne och är lika 
lättrogen som jättarne, till dem står i en närmare och äldre fränd-
skap än till judendomens och kristendomens Satanas.

Då det likväl är kristet folk Skam har att göra med, är det natur-
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ligt att han måste hysa en stor fruktan för deras försvarare: presten.   
Huru stor — det beror visser ligen på dennes lärdom, men äfven af 
hans plats på den hierarchiska stegen.  När Skam i en ryttares skep-
nad år 1632 grasserade i Sköldinge prestgård var det endast hans 
högvördighet Biskopen, som kunde borra honom ut genom föns-
terblyet, men ehuru han visade mycken respekt för domprosten 
sträckte sig denna icke till den ringare och mera civile konsistorie 
notarien, mot hvilken han var så närgången att han till och med vå-
gade hugga honom i skägget.  Det är likväl icke vid alla tillfällen, som 
presten blifver hans öfverman.  Ty gäller det att freda en försvur en, 
står denna magtlös.  Sju prester läste och messade för Passa Lars, 
men kunde ändock ej hindra Skam att fara utaf med sitt offer.  Vid 
dylika tillfällen hjelper intet annat, än att sätta list mot list, ty ondt 
skall med ondt fördrifvas.

Likasom den bundne afgrundsfursten och den frie Skam haf-
va en helt olika tillvaro, så äro de äfven till det yttre mycket olika.  
Den förre utmålas med alla attributer, som kunna göra honom så 
fasaväckande som möjligt, oaktadt han dock till en viss grad har 
mensklig gestalt; hvaremot den senare såsom menniskornas frestare 
erhållit ett mindre afskräckande yttre.  Han har måst lära sig att, 
såsom det heter, »draga in hornen» och om detta ej fullkomligt lyck-
ats, döljas de dock af ett utstående borstlikt stripigt hår, som till fär-
gen är rödt emedan detta enligt ordspråket likasom tallbusken bäst 
frodas på dålig jord.  Sedligt rena menniskor eller sådane, som för 
tillfället bära en fyrväppling på sig, kunna på dessa eller andra mär-
ken igenkänna honom bland marknadsbesökande eller gästerna i ett 
gudlöst samqväm.  Men eljes ter han sig vanligen såsom en anständig 
gråklädd bondpatron eller rent af en herreman.  Ful är han dock 
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alltid, med vridna drag och illpariga ögon, ty att han någonsin skulle 
kunna helt förskapa sig till en ljusens engel, det vill folktron för ing-
en del medgifva.  Visserligen förnimmes en lukt af brändt horn och 
svafvel, der han uppträder, men denna märkes först vid hans för-
svinnande, hvilket är lika plötsligt som hans framträdande.  I grund 
och botten är han dock en afgrundsande och derföre är också hans 
rätta skepnad mera vederstygglig.  Denna visar han äfven, när han 
blifvit grundligt lurad och vreden beröfvat honom hans sjelfbeherr-
skning.  Han kan då svälla ut så att de efter vanlig folksnitt skurna 
kläderna remna i alla sömmar och hatten faller af hufvudet för de 
framspringande hornen, och med tillhjelp af sina läderlappsvingar 
flyger han då bort med en otrolig hastighet.

Ju mera man granskar hexeriprocessernas och folksagornas oli-
ka djefvulstyper, desto mera frestas man att antaga, att de om ock 
nära beslägtade och ytterst af samma rot dock utvecklat sig till tven-
ne olika personer.  Denna uppfattning fanns också tidigt hos de gam-
la anglosachsarne.  Redan Cædmon, som lefde under senare hälften 
af 7:de århundradet gifver den bundne satan en fri tjenare, hvilken 
vandrar omkring såsom hans sändebud (såsom sådan uppträder äf-
ven folksagans Skam), och om äfven den fullständigare bevisningen 
härför icke här kan framläggas, torde dock af det anförda framgå 
att denne ytterst icke gerna kan vara någon annan än en kristnad 
Loke, af hvars i kedjor qvarlemnade ham Saxos Utgarthilocus och 
hexornas konung danats.  Derföre är den förklaring, som lemnades 
af vestgöten i den berättelses hvarmed vi inledde vår uppsats, kanske 
icke så alldeles gripen ur luften.  Ty det vill nästan synas att den onde 
ande, som under hedendomens dagar låg bunden, lemnat sina bojor 
och med alla sina gamla olater uppgått i och ombildat den kristne 
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satan just under den tid, som förflöt emellan de hedniska sångernas 
tystnande och de kristna hymnernas fulltoniga seger.



15

Kapitel 3 – Ordlista

Viktiga ord
och personer

Caedmon. 
Anglosaxisk författare som levde under 600-talet (han dog om-
kring år 680) i Northumberland. Under sin tid i kloster diktade 
han en stor mängd kristna dikter, de flesta är dock förlorade.

Fyrväppling. 
Missbildning hos klöver som gör att något eller några av växtens 
tre blad delar sig i ytterligare 4-8 blad. Fyrväpplingar har länge 
ansetts vara lyckobringande.

Karet. 
En karet är en hästvagn med stängda sidor, fönster och fyra hjul. 
Ordet kommer från latin ”carrnis” (fordon).

Nikodemusevangeliet. 
Religiös text som tillskrivs farisén Nikodemus som nämns i Jo-
hannesevangeliet men som kan vara skriven av flera personer. Är 
ett av många så kallade apokryfiska testamenten som kopplas till 
Nya testamentet i Bibeln.

Passa Lars. 
En mytisk bonde i Värmland som i början av 1700-talet ska ha 
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slutit förbund med djävulen och som fick makt över spöken och 
gastar.

Pinntorpafrun. 
Slottsfru i svenska sägner som beskrivs som hjärtlös och snål. Är 
förknippad med flera olika herrgårdar i östra Sverige.

Saxo. 
Dansk historieskrivare känd som Saxo Grammaticus. Han är 
mest känd för sin historiebok ”Gesta Danorum”. Saxo avled i 
början av 1200-talet.

Stephens, George. 
[1813–1895] Den ”professor Stephens” som nämns i texten är 
troligen George Stephens som var professor i engelska vid Kö-
penhamns universitet.

Utgarthilocus. 
Det latinska namn på en gud som beskrivs av Saxo och som tro-
ligen är Utgårda-Loke.

von Lützow, Barthold Heinrich. 
[1654–1729] Den baron Lützow som nämns i texten är troligen 
Barthold Heinrich von Lützow som deltog i striderna 1711 i Bo-
huslän och 1718 i Norge mot Karl XII.
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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:	»Gloria	Scott»”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Beryllkronan”

•	 ”Sherlock	Holmes:	De	fem	apelsinkärnor-
na”

•	 ”Sherlock	Holmes:	De	rödhårigas	
förening”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	avhuggna	tum-
men”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	blå	karbunkeln”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	försvunna	brud-
gummen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	försvunna	kap-
plöpningshästen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Blodbokarna.”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	spräckliga	bandet.	
”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	grekiske	tolken”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Musgraves	ritual”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	gula	ansiktet”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	hemlighetsfulla	
mordet	vid	skogssjön”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	hemlighetsfulle	
patienten”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Börsmäklarens	
biträde”

•	 ”Sherlock	Holmes:	En	skandal	i	Böhmen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Krymplingen”

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

•	 ”Sherlock	Holmes:	Mordet	i	Reigate”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Tiggaren	med	den	
kluvna	läppen”

Arkeologi 
•	 ”Solgudens	yxa	och	Tors	hammare”	
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(1899)

•	 ”Hällristningarnas	ålder”	(1869)

•	 ”Feniciska	kolonier	i	Skandinavien”	
(1875)

•	 ”Hällristningar	på	Kinnekulle”	(1892)

•	 ”Forntidens	perioder”	(1892)

•	 ”Hur	gamla	är	hällristningarna?”	(1869)

•	 ”Bohusläns	bygdeborgar”	(1909)

•	 ”Bohuslänska	hällristningar”	(1879)

•	 ”Fynden	i	Troja”	(1878)

•	 ”Förbindelse	mellan	Skandinavien	och	
vestra	Europa	före	Kristi	födelse”	(1889)

•	 ”Svear	och	götar	under	folkvandrings-
tiden”	(1905)

•	 ”Husaby	kyrka”	(1899)

•	 ”Hällristningarna	i	Järrestad”	(1881)

•	 ”Nordens	fartyg	från	hednatiden”	(1872)

•	 ”Anmärkningar	rörande	figurteckningar	
från	forntiden”	(1842)

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

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

•	 ”Skånska	fornminnen”	(1853)

•	 ”Ölands	fornminnen”	(1874)

•	 ”Tors	hammare”	(1872)

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

•	 ”Sveriges	fasta	fornlämningar	från	hed-
natiden”	(1901)

•	 ”Förstörda	fornminnen	i	Bohuslän	år	
1924”

Djur & natur 
•	 ”Svenska	djur	i	folktron”	(1898)

•	 ”Skäggets	historia”	(1893)

•	 ”Kattens	kulturhistoria”	(1882)

•	 ”Djurens	sömn”	(1889)

•	 ”Katten	i	forntida	Egypten”	(1889)	

•	 ”Ett	dygn	på	månen	år	1870”

•	 ”Orkidéernas	historia”	(1894)

•	 ”Blomsterspråket”	(1888)

•	 ”Sveriges	hundraser”	(1880)

•	 ”Guide	till	biskötsel”	(1885)

Kulturhistoria 
•	 ”Midvinterns	solfest”	(1894)

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

•	 ”Om	julens	härkomst”	(1899)

•	 ”Julen	i	Skåne	på	1820-talet”

•	 ”Nyaste	och	tillförlitligaste	Drömboken”	
(1918)

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

•	 ”Lyxens	historia”	(1870)

•	 ”Gaffelns	historia”	(1889)

•	 ”Kanalbyggen	på	planeten	Mars”	(1888)

•	 ”Vårt	solsystem”	(1878)

Resor 
•	 ”Ett	besök	i	Venedig	år	1878”

•	 ”Strandgatan	i	Visby	år	1879”

•	 ”Resa	på	Dalslands	kanal	år	1877”

•	 ”Nyköpings	slott”	(1877)

•	 ”Ett	besök	i	Marstrand	år	1882”

•	 ”Min	resa	i	Blekinge	och	Kalmar	år	1854”

•	 ”Resor	med	luftballong	år	1873”
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•	 ”Runlejonet	i	Venedig”	(1871)

•	 ”En	utflykt	på	Mälaren	år	1871”

•	 ”Skildring	af	Vestergötland	år	1882”	

•	 ”Kalmar	slotts	historia”	(1880)

•	 ”Ett	besök	i	Södertälje	år	1881”

•	 ”En	färd	på	Donau	år	1882”

•	 ”Ringmuren	i	Visby”	(1874)

•	 ”Fredrikstens	fästning	och	Karl	XII”	
(1879)

•	 ”Petras	helgedomar”	(1921)

•	 ”Ett	besök	i	Boxholm	år	1885”

•	 ”Skildring	av	Riseberga	klosterruiner”	
(1874)

•	 ”Borgholms	slottsruin”	(1878)

•	 ”Rundtur	i	södra	Frankrike	år	1880”

•	 ”Ett	besök	på	Djurgården	sommaren	
1868”

•	 ”Sigtunas	tidiga	historia”	(1872)

•	 ”Helgeandskyrkan	i	Visby”	(1878)

•	 ”Norrköpings	historia”	(1871)

•	 ”Ett	besök	i	Waxholm	år	1870”

•	 ”Vadstena	slott”	(1875)

•	 ”Skildring	av	Island”	(1870)

•	 ”Besök	på	Gripsholms	slott	år	1895”

•	 ”Ett	besök	i	Rom	år	1870”

•	 ”Besök	på	Helgoland	år	1874”

•	 ”Guide	till	Uppsala	år	1875”

•	 ”Kyrkoruinen	S:t	Katarina	i	Visby”	(1877)

•	 ”Gripsholms	slott”	(1877)

•	 ”Ett	besök	i	Strängnäs	år	1874”

•	 ”Ett	besök	i	Visby	år	1906”

•	 ”Bohus	fästning”	(1869)

•	 ”En	resa	på	Rhen	år	1866”

•	 ”Ett	besök	i	Ystad	år	1872”

Svensk geografi
•	 ”Märkliga	orter	i	Sverige”	(1883)

•	 ”Skildring	av	Värmland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Dalälven	år	1876”

•	 ”Skildring	av	Ångermanland	1882”

•	 ”Skildring	av	Bohuslän	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Dalsland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Närke	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Öland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Stockholm	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Västmanland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Härjedalen	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Gästrikland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Jämtland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Göteborg	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Halland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Blekinge	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Gotland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Södermanland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Östergötland	år	1882”

Vikingar
•	 ”Vikingatidens	Lund	och	Birka”	(1909)

•	 ”Jomsvikingarnas	saga”	(1888)	

•	 ”Fyndet	av	vikingaskeppet	i	Gokstad	år	
1880”

•	 ”Hervars	och	Hedreks	saga”	(1888)

•	 ”Carl	Larssons	Uppsala-tempel”	(1908)

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

•	 ”Sverige	och	vikingafärderna	västerut”	
(1924)


