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Bokkataloger. Acc. 2005/60 
 

 

Catalog på böcker (af Rönbeck sjelf Skrifven). 

(Tidigast 1804). 

4:o. (1,3 blanka, 12,2 blanka, 30) s. Häftad. Oskuren. Några småskador. 

Omfattar ca 25 vol. fol., 106 vol. 4:o och 440 vol. 8:o. De yngsta böckerna i förteckningen är 

tryckta 1804 och katalogen kan mycket väl förteckna Carl S. Rönbecks (1765-1841) bibliotek 

som det såg ut ca 1805. Katalogen innehåller en del bibliografiska hänvisningar och 

raritetsuppgifter. Rönbeck katalogiserade Olof Celsius d.y:s boksamling som såldes på 

auktion i Lund 1795. Rönbecks egen samling såldes under hand efter tryckt katalog 1843, 

vilken omfattade 999 nummer. 

 

 

Catalog öfver de uti Krageholms bibliothek befintliga böcker. 

(ca 1775). 

4:o. (55) s. Lös i oskurna ark. 

Omfattar 25 nummer fol., 76 nummer 4:o och 660 nummer 8:o. Katalogen stod uppställd i sex 

bokskåp och innehåller allt vad man kan önska av ett svenskt herrgårdsbibliotek från 

frihetstiden. Krageholm i Skåne. 

 

 

[Anonym svensk bibliotekskatalog från ca 1765?]. 

Folio. (48) s. varav en del blanka. 

Häftad i samtida stänkdekorerat pappomslag. 

Katalogen är uppställd alfabetiskt och försedd med registerflikar. Uppenbarligen var 

böckerna, mest utländska, uppställda i en hylla med tio hyllplan och placerade i dubbla rader. 

 

 

Catalogus librorum ecclesiæ Aboënsis 1633. 

[Avskrift från 1908]. 

4:o. (28,4 blanka) s. 

Häftad i samtida omslag med handskriven etikett på främre pärmen. Med ett bifogat följebrev 

av C. M. Carlander till C. Trolle-Bonde daterat Stockholm den 11 augusti 1908. Från 

Trolleholm. Med ett förord av C. M. Carlander som verkställt den fint utförda avskriften där 

titlarna genomgående är skrivna i rött. 

 

 

Förteckning på böcker af C. C. Gjörwell 

[Avskrift från 1854]. 

4:o. (165) s. varav en del blanka. 

Samtida lite nött halvfranskt band med rikt guldornerad rygg och stänkta snitt. Ur Nils 

Bonniers samling. 

Med förord daterat den 1 oktober 1854 och efterord daterat den 31 december samma år, båda 

undertecknade av C. Eichhorn som uppIyser om att originalet vid den tiden tillhörde Jacob 

Westin (och nu därmed sannolikt UUB). Eichhorn har redigerat texten en aning i samband 

med att den skrevs av. 



Alphabethisk real och nominal-kataiog öfwer bibliotheket på Marswinsholm, upprättad 

1815 af D. Danielsson. 

Folio. (366) s. inklusive interfolierade och oftast blanka kompletteringsblad. 

Samtida ngt nött halvfranskt band med guIdornerad rygg och tegelröd titeletikett. Gula snitt. 

Med Alfred Pipers exlibris. Från Söfdeborg. 

Denna mycket omfattande och noggrant förda katalog (som bl.a. innehåller uppgifter om 

bandtyper) förtecknar Eric Ruuths stora bibliotek. 

 

 

[Anonym svensk bibliotekskatalog från ca 1840]. 

Folio. (1 blank, 1), 23, 25-76, (10) s. 

Samtida ngt nött halvfranskt band med tre skinnremsor att fästa penna i vid främre snittet. 

Med skadat pärmpapper. 

Katalogen är uppställd systematiskt. De opaginerade sidorna på slutet är slarvigt skrivna 

kompletteringar i bIyerts. Enligt anteckning på främre pärmen delades biblioteket via lottning 

mellan "N:o 1. Cederbaumska arfvingarna N:o 2. Carlesonska d:o N:o 3. Lybeckerska d:o." 

Sannolikt har samlingen tillhört Johan Fredrik Granschoug (1755-1839) som byggde upp ett 

vackert bibliotek på Odensviholm i Tjustbygden. 

 

 

Catalogue N:o 1-8 + Catalogue Encyclopedie méthodique par une societée de gens de 

lettres. 

(ca 1830). 

4:o. (2), 8, (2 blanka) + (2), 8, (1) + (2),12, (2 blanka) + (2),18, (2 blanka) + (2),12, (2 blanka) 

+ (2),12, (2 blanka) s. + (1), 6, (5,1 blankt) blad + (1), 12, (3 blanka) + (3,1 blank, 3,1 blank, 

3) s. 

Åtta häften med samtida marmorerade omslag och titeletiketter på främre omslagen samt tre 

lösa ark. 

Förtecknar per skåp det von Akenska biblioteket på Högsjö. 

1. fransk litteratur 

2. engelsk litteratur 

3. tysk litteratur 

4. "religion och Iäkare-vettenskap samt åtskilligt i moraliska, philosophiska, och 

astronomiska ämnen" 

5. bergsvetenskap och lanthushållning 

6. svensk litteratur 

7. svensk litteratur 

8. "lexicon, ordböcker, samt fransk, svensk och tysk litteratur". 

 

 

Catalog öfwer det bibliotheque, som förwaras uti dom-kyrkan i Strengnäs. 

(1750). 

Folio. (4), 173, (14) s. 

Häftad i vackert om än ngt nött blått klistermarmorerat pappomslag med nummeretikett på 

ryggen: "N° 59". Oskuren inlaga. I nygjort pappskjutfodral. Ur G. A. Sparres bibliotek och 

från Trolleholm, 

Förteckningen undertecknad på s. 171 av Jonas Wetter och daterad d. 7 nov. 1750. Enligt 

Sparres accessionskatalog (som finns på Trolleholm) köptes detta manuskript på Lüdekes 

auktion 1840.  

 



 

Katalog över Ernst Philipsons bibliotek avd. Norden, geografi etc. uppgjord av Ernst 

Philipson c:a 1922, innan samlingen inköptes av Björck & Börjesson (B&B). + Sökta rariteter 

för topografisamlingen [= sekundär titel av Adelborg]. 

Folio. 141 + 134 + 88 + (16) s. 

Tre klotband med svarta titeletiketter på ryggen och oskurna inlagor samt lösa vikta ark. 

Med kompletterande anteckningar av G. O. Adelborg på B&B. 
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