
1 Frimurare-orden, dess upprinnelse, historia och hemlighet. I sammandrag. Öf-
wersättning. Stockholm, Carl Deleen, 1818. 8:o. 35 s. Samtida understrykningar och 
markeringar med bläck, några plumpar. Samtida hfrbd, lätt guldornerad rygg med 
något skadad röd titeletikett, marmorerade pärmpapper. Titelbladet med stämpel 
från N. M. Thomsons lånebibliotek i Malmö. Inköpsanteckning på försättsbladet 
1845 av Eduard Öller. Ur Joakim Hanssons bibliotek 2500:-

Ovanlig svensk utgåva av denna anonyma men positiva skildring av frimureriet. 
Utkom även 1823 med titeln ”Om frimurare-ordens upphof och bestämmelse. Af en 
frimurare.”
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2 AFZELIUS, Henrik. Frimurarbrödernas ålder-
domshem såsom jag tänkt mig det. Föredrag 
hållet i F. M. logens stamhus söndagen den 18 
december 1910. Stockholm, K. L. Beckmans 
boktryckeri, 1911. 8:o. 15 s. Häftad, med tryckt 
omslag. 300:-

3 AHLBERG, Ludvig. Beskrifning öfver 
Palaestina vid Jesu tid, jemte en kort 
framställning om Esséerförbundet bland 
judiska folket. Af Ludvid Ahlberg. (Ma-
nuskrift för frimurare.) Andra upplagan. 
Kristianstad, Kristianstadsbladets bok-
tryckeri, 1877. 8:o. 167,+ (1) s. Häftad, osku-
ren och ouppsprättad, med gult tryckt 
något fläckigt omslag. 750:-

Wolfstieg 22151a. Andra utökade uppla-
gan, den första trycktes i Sölvesborg 1850. 
Innehåller ett förord till frimurarbröderna. 
Ludvig Ahlberg (1809-88) var lärare och 
tullkammarföreståndare i Kristianstad 
samt amerikansk konsularagent. Enligt 
Carl Sjöström var han en av Kristianstads 
mer populära personligheter, en ”ifvrig fri-
murare och lycklig tillfällighetsskald”.

4 AKMAR, Ernst. Kantat vid frimurarföreningen 
Vidars högtidssammanträde den 23 september 1943. 
Uppsala, Westmans, 1943. 8:o. (4) s. 300:-

Kantatens musik komponerades av Sven E. Svensson.



5 ANDERBERG, Anton. Vad frimurare-medaljer 
berätta. Stockholm, 1958. 4:o. 27 s. Illustrerad. Klam-
merhäftad. (Svenska frimurare Ordens Museum.) 
Exlibris ”Svenska frimurare orden. Arkivet och bib-
lioteket”. 250:-

Om medaljer med anknytning till svenska frimurare-
orden, med exempel hämtade från Svenska Frimurare 
Ordens museum i Stockholm och Göta provinsial-
logens museum i Göteborg. Anderberg skrev även om 
medaljer i ”Svenska Frimurare Ordens museum 1923-
1953” med delvis samma medaljer.

6 ANJOU, Sten. En silverpokal och dess förlagsteck-
ning. Särtryck ur Röhsska konstslöjdmuseets års-
tryck 1959. (Göteborg, 1959.) 8:o. 73-79 s. Illustrerad. 
Häftad, med omslag. Ur Erik Böttigers bibliotek med 
gåvoexlibris och exlibris från ”Svenska frimurar or-
dens Arkivet och biblioteket”. Ur Joakim Hanssons 
bibliotek. 250:-

Behandlar en tuschteckning i Röhska konstslöjdmu-
seet och som visar sig vara en förlaga till en frimurar-
silverpokal, som finns hos St. Johanneslogen ”Salomon 
à trois serrures” i Göteborg. 

7 BERGSTRAND, Carl Martin. Frimurarna 
och hundturken. Vad folk trott om frimu-
rarna. Göteborg, Gumperts förlag, 1956. 
Illustrerad. Häftad. Ur Joakim Hanssons 
bibliotek. 350:-

Med illustrationer av författaren. Folklivs-
forskaren Carl Martin Bergstrand redogör 
för folkliga myter om frimureriet. 



8 [Bifrost.] S:t Joh:s Logen Bifrost i Sundsvall 
1883-1933. Sundsvall, Boktryckeri-Aktie-
bolaget, 1933. 4:o. 40,+ (1) s.+ 18 planscher. 
Häftad. 250:-

Tryckt i 400 numrerade exemplar, varav detta 
är nummer 64.

9 (BJÖRKLUND, Johan Jakob.) Föredrag inom Göteborgs frimureri-samhälle af 
J. B. Säljes till förmån för den s. k. ”sjette junifonden”, afsedd för beklädnad af de 
utaf Göteborgs frimurare-samhälle underhållna fattiga barn. Göteborg, A. Lind-
gren & söner, 1886. 8:o. (2),+ 38,+ (1) s. Texten 
inom rött ramtryck. Blått okbd med guldorne-
rade pärmar, det främre med rött frimurarkors, 
helt guldsnitt. Med dedikation till Charles 
Dicksson från utgivaren på försättsbladet. 
Med exlibris ”IX. Frimurar-provinsens arkiv 
och bibliotek”. Ur Joakim Hanssons bibliotek.
 2000:-

Dedikation till samhällets ordförande Charles 
Dickson (1814-1902). Denne var läkare och poli-
tiker, aktiv både i riksdagen som högerpolitiker 
och i Göteborgs kommunalpolitik, mycket enga-
gerad i sociala välfärdsfrågor. Han var ordföran-
de i Göteborgs frimuraresamhälle åren 1858 till 1888. Johan Jakob Björklund (1817-
98) publicerade vid sidan av tal inom frimureriet även ett stort antal hyllningssånger 
och hyllningstal vid olika offentliga tillfällen. 

10 BROMANDER, C. V. S:t Joh:s logen Sanctus Carolus 
i Karlstad 1806-1906. Minnesskrift af C. V. Broman-
der. Karlstad, Nya Wermlands-tidningens aktiebolag, 
1906. Stor 8:o. (6),+ 115,+ (blank),+ 50,+ 11 s.+ 11 plan-
scher, varav 2 i färg. Titelbladet med liten reva och 
fuktrand i yttre kant de första 10 s. Något nött rött 
halvmarokängband, guldornerad rygg med svart tite-
letikett, röda krokodilskinnsimiterande pärmpapper, 
putsade snitt (C. G. Dahlins bokbinderi, Karlstad). 
Med Lars Magnus Holmbäcks exlibris. 800:-



Tryckt i 500 exemplar. Carl Vilhelm Bromander (1865-1963) prästvigdes 1896, blev 
kyrkoherde i Fryksände 1915 och 1922 domprost i Karlstad. Han skrev en mängd 
böcker om kultur- och kanske framförallt personhistoria. 

11 DAHLGREN, Carl. Frimureriet 
med tillämpning på Sverige af 
Carl Dahlgren. Stockholm, A. 
G. Hellsten, 1842. 8:o. (4),+ 184 s. 
Häftad och oskuren med tryckt 
gult omslag, dock trasig i ryg-
gen, främre omslaget med reva i 
övre hörn samt en bläcknotering. 
Biblioteksetikett på titelbladet, 
täckande två bokstäver i titeln. Ur 
Joakim Hanssons bibliotek. 1200:-

Wolfstieg 6535. Första upplagan, 
en andra utkom ut 1925. Carl Fred-
rik Dahlgren (1791-1844) var präst 
men mest känd som humoristisk 
poet och författare. Denna bok om 
frimureriet är ett av hans sista ar-
beten.



12 DAHLGREN, Carl. Frimureriet med tillämpning 
på Sverige. Stockholm, H. Klemmings antikvariat, 
1925. 8:o. 199,+ (1) s. Fläck på sista tre bladen. Häf-
tad och oskuren med nött något solkigt omslag, 
det bakre med liten reva. Namnteckning på främ-
re omslaget och ur Joakim Hanssons bibliotek.
 250:-

Andra upplagan, den första utkom 1842. Carl Fred-
rik Dahlgren (1791-1844) var präst men mest känd 
som humoristisk poet och författare. Denna bok om 
frimureriet är ett av hans sista arbeten.

13 Dunér. HERDIN, K. W. Nils Christofer Dunér 
in memoriam. Minnesteckning. Uppsala, 1918. 
4:o. (4),+ 23 s.+ plansch. Häftad, med tryckt om-
slag. Bläckanteckning på omslaget. 250:-

Tryckt i en upplaga om 300 numrerade exemplar, 
varav detta är nummer 229, och tryckt för med-
lemmarna i frimurarlogen Vidar, med anledning 
av avtäckandet av minnesvården över Dunér på 
Uppsala kyrkogård som logen föranstaltat. Den 
kände astronomiprofessorn Nils Dunér (1839-
1914) var även aktiv i logen Vidar i Uppsala.

14 (EBERS, Karl Friedrich.) Sarsena, eller den full-
komliga byggmästaren, innehållande frimura-
reordens historia, samt underrättelse om recep-
tionen och arbetena, så väl i Johannisgraderna, 
som i de högre skottska graderna och Andreas-
riddarnas loge, af en sann och fullkomlig frimu-
rare-broder, ur dess efterlämnade papper. Öfver-
sättning från tredje upplagan. Andra upplagan 
Stockholm, Fr. B. Nestius, 1820. 8:o. (4),+ 172 s. 
Något smutsigt titelblad med bläcknotering, till-
tagande fuktrand mot slutet. Häftad och oskuren 
med nött gråpappersomslag, det främre saknas 
helt. Ur Joakim Hanssons bibliotek. 1200:-

Översättning av Anders Lindeberg. Andra upplagan utkom samma år som den för-
sta. Det tyska originalet, ”Sarsena oder der vollkommene Baumeister”, utkom 1816.



15 EDSTRÖM, Gunnar. 60 år som frimurare. Lund, 
Bröderna Ekstrands tryckeri, 1979. 8:o. (3),+ 187 s. 
Illustrerad. Häftad. ”Gotlands Andreas bröder” 
med bläck på titelbladet. Ur Joakim Hanssons 
bibliotek. 300:-

Läkaren, professor Gunnar Edström var aktiv i 
Skånska provinsiallogen m.fl. 

16 EK, Gösta. S:t Johannes Logen S:t Christopher i Kristianstad 1776-1951. Några 
minnesbilder berörande tiden 1926-1951 sammanställda av logens F. F. B. B. Gösta 
Ek. Kristianstad, Kristianstads läns tidnings tryckeri, 1951. 8:o. 32 s. Illustrerad. 
Klammerhäftad med omslag, det främre något blekt. Med Lars Magnus Holm-
bäcks exlibris. 150:-

17 EKLUND, P. B. (utg.) IX frimurare provinsens 
byggnader. Stockholm, Centraltryckeriet, (1889-91). 
8:o. Litogr. titelblad,+ (44) s.+ 27 litogr. planscher. 
Rött dek. okbd med rikt guldornerad frampärm med 
frimurarvapnen. Småstänk på ryggen. Med exlibris 
Odencrants-Ekman och Odencrantz namnteckning 
samt gåvonotis med kulspets 1957 till Rune Bergentz.
 1800:-

Med bl.a. 10 planscher av stamhuset i Stockholm, 
det Bååtska palatset, samt logebyggnaderna i 
Göteborg, Linköping, Karlstad, Karlskrona, Malmö, Gävle, Halmstad, Kalmar, Öre-
bro, Norrköping, Visby, Vänersborg, Oskarshamn, Helsingborg, Kristianstad och 
Oslo (Kristiania). Pehr Bernhard Eklund (1830-1912) var förläggare och kungl. hov-
bokhandlare samt hedersledamot av S:t Joh. Logen Kosmos i Helsingör.



18 FRÖLICH, Ernest. Mina frimurare-minnen från Stockholm och London med 
Carl XV och Albert Edward. Öfversättning. Andra upplagan. Stockholm, Förfat-
tarens förlag, 1891. 8:o. 208,+ 14 s. Illustrerad. Något nött rött okbd med guldorne-
rad rygg och pärmar, ryggen blekt och med bläck-
notering överst. Med Gurli och Alf Amundsons 
exlibris liksom ”Svenska frimurare orden Arkivet 
och biblioteket”. Ur Joakim Hanssons bibliotek.
 400:-

Andra svenska upplagan, den första utkom 1889. 
Den svenska översättningen från det norska ori-
ginalet ”Mine frimurer-oplevelser i Stockholm og 
London” är gjord av Anna Geete och G. A. Nyrén. 
Illustrationerna är av V. Andrén. Även en tredje 
upplaga utkom 1891. Ernest Frölich från Kristiania 
verkade som Karl XV:s frimurarsändebud till Albert Edward, dvs den blivande Ed-
ward VII av Storbritannien, åren 1869 till 1870. De 14 sidorna på slutet innehåller 
recensioner av boken samt prenumerantförteckbibg 

19 (GARTZ, Karl?) Einige Aufzeichnungen über den Freimaurerorden in Schwe-
den und Norwegen während der Jahre 1872-1882. Stockholm, Königl. Buchdruck-
erei, 1884. 8:o. (2),+ 43 s.+ utvikbar karta,+ dubbelsidig litogr. plansch. Texten 
tryckt inom röd ram. Tryckt på tjockt papper. Samtida rött blindpressat kbd. Med 
Lars Magnus Holmbäcks exlibris. 1800:-

Wolfstieg suppl. 1238. Mycket ovanlig skildring av det svenska frimureriet i slutet av 
1800-talet, med mycket fakta om ekonomi och verksamhet. Författaren är eventuellt 
Karl Gartz. Han publicerade den snarlika titeln Der Freimaurer-Orden in Schweden 

und Norwegen während der Jahre 
1872 bis 1882 i ”Zirkelcorrespondenz 
für die Johannis-Meister der Gr. 
Landesloge”, Neue Folge 14, (1885), 
s. 83-89 (se Wolfstieg 6542).

Kartan utvisar vilka städer i Sve-
rige och Norge som har frimurarlo-
ger, och den litografiska planschen, 
som är tryckt av Central-tryckeriet, 
avbildar frimurarbarnhemmet i 
Kristineberg.



20 GITTENS, François. Une visite aux loges de Stockholm. Extrait d’un rapport 
présenté au Gr:.Or:. de Belgique. Les ”Élèves de Thémis” a l’or:. d-Anvers. 1874-
1875. Anvers, Imprimerie B.-J. Mees, (1875). 8vo 24 pp.+ plate with pasted photo of 
(Gittens?) in his freemasonic dress. Very worn original blue printed paper boards, 
spine is missing. Dedication to Weser, dated Anvers 1875. From the library of Joa-
kim Hansson. 2500:-

OCLC 901928192 (2 libraries). Grazynska 1435, without the photo. Not in Wolfstieg. 

Ovanlig skildring av ett besök hos de svenska frimurararna. François Gittens (1842-
1911) besöker logen Nordiska Första och nämner många namn i sin beskrivning av 
besöket i Stockholm. Mottagaren av detta exemplar, ”Le Bourgmester” Weser, om-
nämns på sidan 12, och är sannolikt rådmannen i Stockholm, handelsborgmästare 
Lars August Weser (1809-86) aktiv i Johanneslogen St. Erik.

21 HASSELGREN, Henrik. Några ord om frimu-
reriet. Stockholm, A. B. Fahlcrantz boktryckeri, 
1925. 8:o. 23,+ (1) s. Klammerhäftad, nött omslag. 
Namnteckning. 200:-

Utgiven ”Med s. k. modifierad nystavning”.



22 HENGSTENBERG, E. W. Frimureriet och det 
evangeliska prestaembetet. Öfversättning. Norr-
köping, Föreningens boktryckeri, 1860. 8:o. 56 s. 
Lätt lagerfläckig. Häftad och oskuren, med nött 
och trasigt tryckt omslag.  450:-

Det tyska originalet publicerades först i ”Evang-
elische Kirchenzeitung” och utkom separat 1854. 
Den svenska översättning är gjord av Herman 
Aspling (1822-1910).

En till frimureriet starkt kritisk text av den protes-
tantiske teologen och orientalisten Ernst Wilhelm 
Hengstenberg (1802-69). 

23 (HENNE am RHYM, Otto.) Adhuc stat! Fri-
mureriet i tio frågor och svar. Till upplysning 
för folket och dess vänner. Öfversättning. Stock-
holm, Typografiska föreningens boktryckeri, 
1864. 8:o. 72 s. Häftad och oskuren, nött och 
trasigt omslag med tejplagad rygg. Stämpel från 
”Svenska frimurare orden arkivet och bibliote-
ket”. Ur Joakim Hanssons bibliotek. 280:-

En positivt hållen folkskrift om frimureriet. Den 
svenska översättningen är gjord av J. H. Lager-
baum. Otto Henne am Rhyn (1828-1914) skrev 
många populärt hållna böcker om medeltid, rid-
dare och mystik. På svenska utkom även ”Mysteriernas bok. Kulturhistorisk fram-
ställning af alla tiders och folkslags hemliga samfund och ordnar” 1891.

24 HERDIN, K. W. Frimurareföreningen Vidars 
historia 1895-1920. Uppsala, Edv. Berlings bok-
tryckeri, 1920. 8:o. (14),+ 78 s. Illustrerad. Häftad.
 300:-

Tryckt i 400 numrerade exemplar,varav detta är 
317. Vidar är frimurareföreningen i Uppsala.



25 HJELMSTIERNA, A. Vid invigningen af Frimurare-
ordens nya stamhus i Stockholm den 21 januari 1877. 
Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1877. 8:o. (12) s. 
Texten tryckt inom röd ram. Häftad, omslaget smut-
sigt. Med exlibris ”Svenska frimurare orden Arkivet 
och biblioteketet”, samt ”dupl.” med blyerts. Ur Joa-
kim Hanssons bibliotek. 500:-

Kantat vid invigningen av det nya stamhuset i Bååtska 
palatset på Blasieholmen i Stockholm. Musiken till in-
vigningskantaten komponerades av Ivar Hallström.

26 HÖGLIN, Svante (red.) St. Johannis Logen Arcturus 1901-1951. Jämte historik 
över Östersunds Frimurareförbund 1890-1901. Minnesskrift utgiven med anled-
ning av Logens 50-årsjubileum. Lund, Berlingska boktryckeriet, 1952. 8:o. 108,+ 
(1) s. Illustrerad. Häftad. Med Lars Magnus Holmbäcks exlibris. Bläcknotering på 
rygg och främre omslag. 180:-

Bilagt finns ett av föreningens O. M. Richard Åström signerat tryckt presentations-
blad.



27 [Johannislogen S:t Erik.] Minnesskrift i anled-
ning af S:t Johannislogen S:t Eriks etthundra-
femtioårs jubileum 1756 30/11 1906. Stockholm, 
K. L. Beckmans förlag, 1906. 4:o. (4),+ 309 s.+ 11 
planscher, varav en i färg. En porträttplansch 
lös. Nött blått marokängband, rikt guldornerad 
rygg och pärmarna med förgyllt ramtryck, helt 
guldsnitt och förgylld inre bordure, frampärmen 
med Oscar II:s monogram i guld (G. Hedberg). 
Nötta i falsar och hörn, spricka i bakre fals. Med 
exlibris från IX Frimurar-provinsens bibliotek. 
Ur Joakim Hanssons bibliotek. 1200:-

Tryckt i 350 numrerade exemplar, varav detta är nummer 1. Exemplaret sannolikt 
presentexemplar till Oscar II.



28 KINNANDER, Magnus. Svenska frimureriets 
historia. Stockholm, Natur och Kultur, 1943. 8:o. 
165,+ (3) s. Okbd med något nött skyddsomslag.
 400:-

29 LINDBERG, W. & BJÖRNSTJERNA, Carl. S:t An-
dreas frimureriet i Sverige 200 år. Minnesskrift 
utgiven av S:t Andreas logen Nordiska Cirkeln. 
Stockholm, K. L. Beckmans boktryckeri, 1956. 8:o. 
79 s. Illustrerad. Häftad, med tryckt omslag. Ur 
Lars Stolts bibliotek, med hans exlibris. 500:-

År 1756 bildades Andreaslogen ”L’Innocente”av Carl Fredrik Eckleff och 1774 bildade 
hertig Karl den ”Glindrande stjernan”. Dessa båda slogs år 1800 samman till Andre-
aslogen ”Nordiska Cirkeln”.

30 LJUNGGREN, Olof. S:t Johannes logen Salo-
mon a Trois Serrures 1754-1954. Minnesskrift 
över dess 200-åriga tillvaro. Göteöborg, Wezäta, 
1954. 8:o. 242,+ (1) s.+ 2 långa utvikbara tabel-
ler. Illustrerad, ett i färg inklistrat. Förlagets 
pappband. Författarnamn med bläck överst på 
ryggen. 250:-



31 LOOSTRÖM, John. L. Sk. St. Andreaslogen Eugen 
i Örebro 1884-1934. Minnesskrift över dess 50-åriga 
tillvaro. Örebro, Littorin Rydéns boktryckeri, 1934. 
4:o. 293 s. Illustrerad, delvis i färg. Rött förlagsklot-
band med främre tryckta omslaget medbundet. Ur 
Gustaf Collbergs bibliotek, med hans stämpel och 
med Lars Magnus Holmbäcks exlibris. 300:-

Minnesskriften är tryckt i 700 numrerade exemplar, 
varav detta är nummer 24. Loosman var Logens För-
ste Talman.

32 NEWTON, Joseph Fort. Frimurarne. Deras histo-
ria, syften och filosofi. Bemyndigad översättning av 
Walter Hülphers och Carl A. Carleson. Stockholm, 
Aktiebolaget Chelius & Co, 1929. 8:o. 256 s. Häftad 
och oskuren, med något nött tryckt omslag. Namn-
teckning och fläck på titelbladet. Bläckanteckning 
på omslaget. 300:-

Första svenska utgåvan. Det amerikanska originalet, 
”The Builders. A Story & Study of Masonry” kom 1914 
och trycktes raskt om i många upplagor. Författaren 
Joseph Fort Newton (1880–1950) var känd baptist och 
aktiv frimurare i bl.a. Grand Lodge i Iowa.

33 NIELSEN, Fredrik. Frimureriet i Norden. Et 
lejlighetsskrift. 2det oplag. Köpenhamn, Karl 
Schønbergs forlag, 1882. 8:o. 110 s. Häftad, något 
nött omslag. 300:-

Andra upplagan utkommen samma år som den 
första. En svensk översättning utkom likaledes 
1882. Fredrik Nielsen (1846-1907) var biskop i 
Aarhus och kyrkohistoriker, professor vid Köpen-
hamns universitet. Han skrev ett antal kritiska 
skrifter om frimureriet, vilket han inte ansåg 
förenligt med kyrkan, en polemik som gjorde ho-
nom till ovän med kronprins Fredrik.



34 NORELIUS, Axel & TORNELL, Henning. 
Några frimuraretankar. Uppsala, Edv. Ber-
lings boktryckeri, 1920. 8:o. 13,+ (1) s. Tryckt 
med blått ramtryck. Snörhäftad, med något tra-
sigt omslag med frimurerarkors i rött och guld 
på det främre. 400:-

Frimureriska dikter av Norelius och Tornell.

35 ODEL, Anders. Tal, hållne, tid efter annan, uti S:t Johannis Auxiliere- och Svens-
ka Frimurare-Moder-Logen, af A. Odel. 1. delen. Stockholm, Johan Georg Lange 
på auktors kostnad, 1768. 4:o. 134 s. Enstaka småfläckar. Häftad och oskuren i nött 
gråpappomslag, delvis trasig i ryggen, liten pappersetikett på främre omslaget. Ti-
telbladet skuret med bortklippt namnteckning. Med äldre svart monogramstäm-
pel och exlibris från Svenska Stora Landtlogens bibliotek. Ur Joakim Hanssons 
bibliotek. 2000:-

Allt om utkom. Andels Odel (1718-73) var sidenmanufaktör men framförallt politisk 
författare, mest känd för Sinclairvisan som uppmanade till krig mot Ryssland. Han 
kom tidigt i kontakt med herrnhutis-
men men bröt med dem på 1750-talet 
och sökte sig istället till frimureriet. 
Han var en av stiftarna till logen S:t 
Jean Auxiliare 1752 och blev dess tal-
man. ”En viktig del av hans förfat-
tarskap utgörs av anföranden i logen. 
De jämlikhetstankar som härskar 
där var i hög grad Odels egna. Flera 
tal röjer en harmonisk världsåskåd-
ning och en tro på att människorna 
genom högre moral skall nå sann 
lycka. Ett har den karakteristiska 
titeln ”Tal, om ett roligt och förn-
ögsamt sinne” (1745). I ett av de vik-
tigaste talen, ”Tal, om den gyllende 
tiden” (1754), förlägger Odel i enlighet med upplysningsoptimismen guldåldern inte 
till en fjärran forntid utan till nuet och framtiden” (SBL).

I denna samling återfinns: ”Sagan om gröt-fatet, berättad uti Stora Lands logen den 
12 april 1753”, ”Fägnads-betygelse öfer hennes kongl. höghet, arf-prinsessans Sophia 
Albertinas fördelse, hållen uti Stora landts Logen den 13 oct. 1753”, ”Tal, om ödet. 
Hållit i Stora Lands Logen den 12 nov. 1753” och ”Tal om den gyllende tiden, hållit i 
Stora Lands Logen, den 1 mart. 1754.” 



36 (PÈRAU, Gabriel Louis Calabre.) Förlåten i Salomos tempel uppdragen. Öfver-
sättning. Norrköping, Östlund & Berling, 1846. 8:o. XX,+ 76,+ (3) s.+ 4 grav. plan-
scher. Genomgående fläckig 
och med kraftig fuktrand, 
titelbladet med reva, sista 
planschen med revor och lös. 
Nött samtida grönt marmo-
rerat pappband. Exlibris från 
Svenska frimurare ordens 
arkiv och bibliotek, klistrat 
över en äldre namnteckning. 
Ur Joakim Hanssons biblio-
tek. 1800:-

Wolfsteig 29962 not, för 
svensk upplaga 1876. Den 
ovanliga första svenska upp-
lagan av denna mycket populära skildring av frimureriet. Ytterligare fyra svenska 
upplagor kom ut, samtliga på Askerbergs förlag och den sista år 1900. Det franska 
originalet ”Le secret des l’ordre des francs-maçons”, som den svenska översättaren 
har som grundtext, utkom första gången 1745 och därefter i många upplagor och 
översättningar.

37 PÅHLMAN, John M (utg.) Svenska frimurare vapen. IX:e frimurareprovinsen. 
(1-6.) Stockholm, Semmy Nyströms lithografiska anstalt/ Ivar Haeggström, 1896-
1936. 8:o. 51 planscher,+ 5 s.; 64 planscher,+ 4 s.; 68 planscher,+ 8 s.; 57 planscher,+ 
8 s. 45 planscher,+ 5 s.; 64 planscher,+ 12 s. Röda resp bruna förlagsklotband, med 
rikt dekorerade ryggar och frampärmar, med främre omslagen medbundna. Sex 
volymer. Olika exlibris och provenienser. 3500:-



Här återfinns: ”Svenska stora landslagen”, serie 1-4, tryckta 1896, 1914, 1927 resp. 
1935. ”Provinsiallogen”, andra serien, tryckt 1896? ”Svenska provinsiallogerna. Gö-
teborg, Linköping och Karlstad”, tredje serien, tryckt 1936. Något förvirrande utgiv-
ning. Andra serien med ”Provinsiallogen” innehåller Kristianstad, Göteborg, Linkö-
ping och Karlstad. Denna serie splittrades senare i flera olika serier, där ”Svenska 
provinsiallogerna. Göteborg, Linköping och Karlstad” utkom som en och ”Svenska 
provinsiallogen Kristianstad” utkom separat i en utökad utgåva 1936-38. Denna 
sista saknas här.

38 RUDBECK, Gustaf & ANDERBERG, Anton. Svenska frimurareordens museum 
1923–1953. Stockholm, 1953. 8:o. 159 s. Fotoillustrerad. Bitvis något solkiga klotpär-
mar. Med Lars Magnus Holmbäcks exlibris på främre pärmens insida. 250:-

Volymen innehåller följande två delar: Frimurarmusei samlingar av Gustaf Rud-
beck, samt Svenska frimurare-medaljer av Anton Anderberg.

39 RUDBECK, Johannes G. Festskrift utgifven med 
anledning af den skotska S:t Andreas logen 
Nordiska Cirkelns etthundraårs-jubileum 1800 
28/2 1900. Stockholm, K. L. Beckmans boktryck-
eri, 1900. 4:o. 162 s.+ kromolitogr. plansch. Titel 
tryckt i rött och svart. Med helsidesillustrationer 
tryckta på annat papper men i pagineringen. Med 
rött ramtryck. Något nött rött hfrbd, guldornerad 
rygg och frampärm med med den gyllene cirkeln 
i guld, övre guldsnitt övriga snitt putsade. Ur St. 
Nicolaus på Visby och ur Joakim Hanssons bib-
liotek. 1100:-

Bibl. Rudbeckiana 1763. Almquist 1062. 
Tryckt i 500 exemplar. Illustrationerna ut-
förda av Generalstabens litografiska an-
stalt. Logen Nordiska Cirkeln stiftades av 
Karl XIII i Stockholm år 1800. Vid sidan 
av juridik och bibliografi och bokhistoria 
ägnade sig Johannes Rudbeck (1867-1935) 
även åt frimurerihistoria. Denna utgåva 
innehåller också en utförlig bibliografi 
över tryck rörande Nordiska cirkeln.



40 SALINGRE, Gösta m.fl. Frimureriets inställning till 
kristendom och samhället. Skrivelse av logen St. Au-
gustin till domkapitlen i Finland. [=Rubrik.] Helsingfors, 
(1933). 8:o. 4 s. Klammerhäftad med omslag. Bläckanteck-
ning på främre omslaet. Med exlibris ”IX Frimurar-pro-
vinsens arkiv och bibliotek”. 300:-

Vid synodalmötet i Viborgs stift 1932 beslöt man att kyrko-
lagen borde ändras så att präster ej skulle få tillhöra hem-
liga samfund, ett beslut som föranlät frimurarna i logen 
St. Augustin att författa denna inlaga. Författare är Gösta 
Salingre, Edward Stigzelius, Auli Markkula och August 
Ramsey.

41 SILÉN, Seth D. Frimurareföreningen 
Roden i Norrtälje historia 1895-1945. 
Norrtälje, Norrtelje Tidnings Boktr. 
AB, 1945. 8:o. 48 s. Illustrerad. Häftad, 
med tryckt omslag. Bläcknoteringar på 
främre omslaget. 200:-

Tryckt i 300 numrerade exemplar, detta 
är nummer 105 och har tillhört St. Nico-
lauslogen i Visby.

42 [Skånska Logen.] Minnesblad utgifna i 
anledning af Skånska Provinsial-Logens 
etthundraårs-jubileum 1800-1900. Stock-
holm, K. L. Beckmans boktryckeri, 1900. 4:o. 
(4),+ 219 s.+ planscher, delvis i färg och delvis 
utvikbara,+ slip med reklam från Gust. Hed-
bergs bokbinderi. Häftad och oskuren, med 
tryckt rött omslag. Dedikation från logen till 
landshövdingen P. G. E. Poignant. 450:-

Tryckt i 500 numrerade exemplar, varav detta 
är 113. Gustaf Hedberg erbjuder inbindning av 
boken i samma stil som festskriften till ”Nord-
iska Cirkeln” och ”Den Nordiska Första”. Helt 
saffianband 10:- och helt clothband 5:50.



43 SMITH, Gustaf m.fl. Kapitelfrimureriet i 
Linköping 1813-1963. Linköping, Stålham-
mar/ Zetterqvist, 1963. 8:o. 193 s. Illustrerad, 
delvis i färg. En röd understrykning på s. 12. 
Häftad med tryckt omslag. 400:-

”Denna minnesskrift tillägnas kapitelbröder 
av VII:e och högre grader inom Östgöta Pro-
vinsialloge för att berätta om vår gamla loge, 
dess tillkomst och dess utveckling under ett-
hundrafemtio år.” Gustaf Smith var provinsial-
mästare. Övriga författare är Torsten Dittmer, 
Torsten Borggård och Gösta Gyllenswärd.

44 (SVENSSON, Sven.) Ett samtal om frimureriet 
av S-N. Omarbetning. Stockholm, E .W. Högbergs 
tryckeri, 1935. 12:o. 14 s. Klammerhäftad med om-
slag, liten fläck på främre. Exlibris ”Svenska frimu-
rare orden Arkivet och biblioteket”. 150:-

Senare upplaga. Texten, som bygger på tyska för-
lagor, utgavs av Sven Svensson (1840-1909) första 
gången 1906 och den trycktes om många gånger.

45 (THORY, Claude Antoine.) Acta Latomorum 
ou Chronologie de l’histoire de la franche-
maçonnerie française et étrangére, contenant 
les faits les plus remarquables de l’institution, 
depuis ses temps obscurs jusques en l’année 
1814; la suite des grands-maîtres; la nomencla-
ture des rites, grades, sectes et coteries secrètes 
répandus dans tous les pays; la bibliographie 
des principaux ouvrages publiés sur l’histoire 
de l’ordre depuis 1723; Avec un supplément 
dans lequel se trouvent les statuts de l’ordre 
civil institué par Charles XIII, roi de Suède, 
en faveur des franc-maçons; une correspond-
ance inédite de Cagliostro; les édits rendus 
contre l’association par quelques souveraines 
de l’Europe; enfin, un grand nombre de pièces 



sur l’histoire ancienne et moderne de la franche-maçonnerie. 1-2 Paris, Pierre-Elie 
Dufart, 1815. 8vo. Engr. front,+ xviii,+ (2),+ 428; engr. front,+ xii,+ 404 pp. Some 
stain at end of volume two. Sewn as issued, uncut and unopened, with worn prin-
ted wrappers, spines rubbed. Two volumes. Inscribed in ink on front wrappers.
 9500:-

Wolfstieg 3917. Kloss 4089. Claude An-
toine Thory (1757-1827) was a botanist, 
author and freemason. He is perhaps 
most known for his ”Les Roses, décrites et 
classées selon leur ordre naturel” publised 
in 1828 with illustrations by Pierre Joseph 
Redouté. As a freemason he was active 
in the lodge Grand Orient de France 
and he also published ”Histoire de la 
Franc-maçonnerie et de la Grande Loge 
d'Écosse”, 1813. The Swedish statutes of 
Charles XIII are in the second part on pp. 
61-67.

46 THULSTRUP, C. L. H. & ANJOU, A. (utg.) Vägledning för frimurare. Ny, revi-
derad och förkortad upplaga af Handbok för frimurare. Stockholm, P. B. Eklunds 
förlag, 1909. 8:o. 400 s.+ planscher. Blått dek. 
okbd med frimurarevapnen på frampärmen. 
Främre försättsblad är bortrivet och titelbladet 
något löst. Med Lars Magnus Holmbäcks exli-
bris. 350:-

Andra upplagan, först utgiven 1906. Alfabetiskt 
uppslagsverk för frimurare. Handboken utgavs i 
två delar 1895 resp. 1899. Pehr Bernhard Eklund 
(1830-1912) var förläggare och kungl. hovbok-
handlare samt hedersledamot av S:t Joh. Logen 
Kosmos i Helsingör.

47 THULSTRUP, C. L. H. & ANJOU, A. (utg.) Vägledning för frimurare. Ny, revi-
derad och förkortad upplaga af Handbok för frimurare. Stockholm, P. B. Eklunds 
förlag, 1906. 8:o. 402 s. Häftad i fyra originalhäften med omslag, lösa i rött dek. 
originalklotband, med frimurarevapnen på frampärmen. namnteckning på samt-
liga omslag. 600:-



Första upplagn av den mindre 
vägledaren, en alfabetiskt upp-
slagsverk för frimurare. En ny 
utkom 1909 och försedd med 
planscher. Handboken utgavs 
i två delar 1895 resp. 1899. Fint 
originalskick! Pehr Bernhard 
Eklund (1830-1912) var förläggare 
och kungl. hovbokhandlare samt 
hedersledamot av S:t Joh. Logen 
Kosmos i Helsingör.

48 (THULSTRUP, Carl Ludvig Henning.) Anteckningar till svenska frimureriets 
historia, berörande tiden från frimureriets införande i Sverige till hertig Carls af 
Södermanland öfvertagande af styrelsen öfver svenska frimurareorden, af Sv. S. L. 
L:s öfverarkivarie. 1-2. Stockholm, John Björkmans Boktryckeri, 1892-98. 8:o. 80; 
VII,+ (blank),+ 130 s. Häftade, med något nötta tryckta omslag. Två häften. Bläck-
anteckningaar på främre omslagen. (Meddelanden från Svenska Stora Landslo-
gens arkiv och bibliotek. I-II.) 900:-

Wolfstieg 6543. Första delen går fram till och med år 1774. Den andra delen har un-
dertiteln ”Berörande tiden från år 1774, då hertig Carl af Södermanland öfvertog 
styrelsen öfver Svenska frimurareorden, till och med år 1800”.



49 WASSÉN, Torsten. S:t Andreas Skotska 
Logen De Tre Förenade Kronor i Göteborg 
1777-1952. En minnesskirft med anledning 
av Logens 175-årsjubileum. Göteborg, Ak-
tiebolaget Götatryckeriet, 1952. 8:o. 120 s.+ 
utvikbar tryckt tabell. Illustrerad. Häftad, 
oskuren med tryckt omslag. Titel hand-
textad på ryggen, bläcknotering på främre 
omslaget. 200:-

50 WESTIN, Christofer Adolf. Strödda minnesblad i anledning af etthundrade års-
dagen af S:t Johanneslogernas S:t Jean Auxiliaire och l’Union förening till Den 
Nordiska Första S:t Johannislogen. Enligt uppdrag af logen utgifna af Chr. Westin. 
1799-1899. Stockholm, K. L. Beckmans boktryckeri, 1899. 4:o. (4),+ 294 s.+ 9 plan-
scher, varav en kolorerad. Fläck s. 244. Nött blått marokängband, blekt och nött 
rikt guldornerad rygg, guldornerade pärmar med inre förgylld bordure, helt guld-
snitt (G. Hedberg). Dedikation från Westin till häradshöfdningen Axel Rundquist. 
Ur Gustaf Collbergs samling, med biblioteksstämpel och med Lars Magnus Holm-
bäcks exlibris. 800:-

Tryckt i 300 numrerade exem-
plar, varav detta är nummer 
58. Illustrationerna är utförda 
vid Generalstabens litografiska 
anstalt. Innehåller historik över 
logen, biografier över betydelse-
fulla äldre medlemmar, matrik-
lar samt hyllningsdikter av bl.a. 
C. D. af Wirsen.


