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libraries and ex-libris] (1904) and to inquire the scientific 
value of the information. A gender perspective is applied 
to the study. Gender is understood as a social and cultural 
constructed concept, dealing with female and male 
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The study of Svenska bibliotek och ex-libris is made using 
source criticism and it has two parts. The first part deals 
with external conditions of the creation of the work; the 
life of C. M. Carlander and his motives for writing the 
work. The cultural and scientific context of the late 20th 
century, especially ideas and practices of book collecting, 
is discussed in relation to the work of Carlander. In the 
second part of the study book ownership and libraries of 
ten women described in the text are analysed, evaluating 
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KAPITEL 1. Om bibliotekshistoria och kvinnors 
bibliotek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Inledning och problemformulering 
 
I arbetet med ett bokhistoriskt representativt urval böcker i Lunds universitets-
biblioteks äldre samlingar för databasen ProBok fann jag en foliant bunden i brunt 
kalvskinn sprängt i svart och med ett ovanligt stort guldtryckt spegelmonogram på 
pärmen.1 Den välbevarade boken har tillhört Maria Elisabet Stenbock, ca 1640-1693, 
hovdam och överhovmästarinna hos drottning Ulrika Eleonora d.ä.2 Vid Carolina 
Rediviva i Uppsala, där man också arbetade med ProBok fanns andra böcker från 
Maria Stenbocks bibliotek i likadana välbundna band. Maria Elisabets böcker är några 
av alla de kvinnors böcker som finns bevarade i våra offentliga bibliotek och som 
vittnar om äldre tiders bokkultur. 

De offentliga bibliotekens äldre samlingar är till stora delar byggda av privata 
bibliotek som genom donationer och aktiva förvärv från bibliotekens sida kommit i 
offentlig ägo. I ”Boksamlarna byggde biblioteket” redogör Sten. G. Lindberg för 
några av de mer betydelsefulla samlingarna i Kungliga biblioteket, vilka idag utgör 
lejonparten av bibliotekets samlingar av äldre svensk litteratur.3 Pliktleveranslagen i 
Sverige har sitt ursprung i 1661 års kansliordning, men den skulle inte komma att 
efterföljas förrän vid 1800-talets början.4 På samma privata vägar som den svenska 
litteraturen har den äldre utländska litteraturen kommit till de offentliga biblioteken. 
De allra äldsta bestånden av utländsk tryckt litteratur utgörs till övervägande delen av 
de böcker och bibliotek som svenskarna tog som krigsbyten på kontinenten under 
30-åriga kriget 1618-1648.5 

                                                 
1 ProBokdatabasen: http://probok.alvin-portal.org/alvin/ [2013-12-31] 
2  Se ProBok: probok.alvin-portal.org/alvin/record.jsf?pid=alvin-record%3A15328&cid=1 [2013-12-
31] och Berg, P. G. & Stålberg, Wilhelmina (red.) 1864-1866. Anteckningar om svenska qvinnor, s. 356. 
3 Lindberg, Sten G. 1977. Givarna gjorde biblioteket: några 1600- och 1700-talssamlingar som bildar 
huvuddelen av Kungl. bibliotekets äldre litteratur. Biblis. 1976, s. 55-131. 
4 Ibid., s. 55. 
5 Walde, Otto 1916-1920. Storhetstidens litterära krigsbyten: en kulturhistorisk-bibliografisk studie. 
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Den bibliotekshistoriska forskningen i Sverige och våra kunskaper om de privata 
samlingarna och den funktion de fyllt för sin samtid är med några undantag av äldre 
datum. Mycket kan dateras till decennierna kring sekelskiftet 1900 med namn som 
Gustaf Edvard Klemming och Christopher Eichhorn. Under 1900-talet bidrog Isak 
Collijn, Otto Walde, Sten G. Lindberg och Arne Losman. De boksamlingar som man 
studerat finns till övervägande delen skildrade i enstaka uppsatser och mer över-
gripande verk. 

Forskningsbibliotekens egna kunskaper om de äldre samlingarnas ursprung och 
källvärde är också relativt begränsad. Samlingarna har högt prestigevärde som bärare 
av nationell, kulturell och intellektuell identitet men upprätthållandet av kunskaper 
kring deras ursprung, innehåll och funktion i äldre tid har fått stå tillbaka för andra 
prioriteringar. Detta förhållande gällde redan under Klemmings tid. Klemming 
förvärvade många samlingar till biblioteken med syftet att skapa heltäckande litterära 
bestånd. I detta arbete splittrades samlingarna, böckerna slaktades och avpersoni-
fierades för att i positivistisk vetenskaplig anda systematiskt inordnas i fack utan hi-
storisk anknytning till sitt ursprung.6 Generellt har biblioteken som kulturarvsinstitu-
tioner haft svårt att tillvarata de boksociologiska och artefaktiska aspekterna av det 
kulturarv de förvaltar, till skillnad från museerna där denna typ av källvärden står i 
centrum. Med dagens digitala tekniker kan man till viss del överkomma sådana 
svårigheter, de möjliggör tillgängliggörande av bibliotekshistorisk och artefaktisk 
information samtidigt som den existerande ordningen av böckerna inte rubbas. 
ProBok-databasen är ett exempel på hur man med bilder och metadata kan 
tillgängliggöra information rörande böckers tillkomstförhållanden, materiella 
dimensioner och provenienshistoria.  

Både inom biblioteks- och informationsvetenskapen och forskningsfältet bok-
historia har de privata bibliotekens historia studerats lite. Inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen fokuseras på de offentliga bibliotekens tillkomst och 
utveckling med tyngdpunkten på deras moderna tillblivelse och utveckling. På det 
bokhistoriska forskningsfältet dominerar intresset för frågor relaterade till 
bokmarknaden och där står böckers och den grafiska produktionen materiella 
förhållanden allt som oftast i fokus, åtminstone i Sverige. En övergripande fråga som 
berör båda forskningsfälten är hur underordnande gruppers tillgång till böcker och 
bibliotek gestaltade sig före det moderna biblioteksväsendets grundande? Frågan är 
stor och kan, som jag ser det, belysas inom båda ämnena eftersom den rymmer både 
bibliotekshistoriska och boksociologiska aspekter. 

Privatbibliotekens historia har i mångt och mycket formats till en beskrivning av 
materiella och kulturella förhållanden som varit knutna till mannens utbildning och 
bildning i historisk tid.7 Männens boksamlingar dominerar också av förklarliga skäl 
de offentliga bibliotekens kulturarv. Kvinnors underordnade ställning i samhället har 
precis som inom andra områden av livet också påverkat och begränsat deras tillgång 
till information och bibliotek. Före 1800-talets begynnande formering av ett offent-
ligt biblioteksväsen har både kvinnor och män varit hänvisade till privata bibliotek. 

                                                 
6 Lindberg 1977, s. 58. 
7 Se till exempel Walde 1916-1920, Lindberg 1977 och Losman, Arne 1988. Adelsbiblioteket som 
intellektuellt landskap. Tvärsnitt. 1988:4, s. 26-35. 
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De svenska privatbibliotekens historia finns att tillgå huvudsakligen i två verk; i 
”De svenska bibliotekens historia” av Otto Walde som ingår i Svend Dahls 
bibliotekshandbok (1924-1931) och i Carl Magnus Carlanders uppslagsverk Svenska 
bibliotek och ex-libris (2:a uppl. 1904). Det är mitt intresse för kvinnors bibliotek under 
tidigmodern tid som har motiverat mig att skriva denna uppsats. För att få en bild av 
svenska kvinnors bibliotek och bokinnehav under tidigmodern tid kommer jag att 
analysera Carlanders Svenska bibliotek och ex-libris för att se vad den kan förmedla i 
ämnet. Min studie består av två delar och den första delen ryms inom denna 
magisteruppsats. Den utgörs av en källkritisk analys av Svenska bibliotek och ex-libris. I 
en efterföljande studie kommer jag använda mig av mina resultat för att söka några 
delsvar på den större frågan om kvinnors bibliotek under tidigmodern tid. 
 
 
1.2. Syfte och frågeställningar 
 
Svenska bibliotek och ex-libris är en historisk översikt och sammanställning av svenska 
kungliga, offentliga, institutionella, kommersiella och enskilda personers bibliotek 
och bokägarmärken ordnande kronologiskt från medeltiden fram till sekelskiftet 
1900. Verket publicerades i en 1:a upplaga 1889-1894 och omfattade då tre band.8 En 
2:a omarbetad och till omfånget dubblerad upplaga om sex volymer publicerades 
1904.9 Syftet med min studie är att undersöka vilka historiska fakta den 2:a upplagan 
av Carl Magnus Carlanders Svenska bibliotek och ex-libris (1904) förmedlar om kvinnors 
bokinnehav och bibliotek under tidigmodern tid och om dessa vilar på vetenskaplig 
grund. I förlängningen handlar det om hur Svenska bibliotek och ex-libris kan användas 
för fortsatt bibliotekshistorisk forskning. Kan man ställa frågor till verket baserat på 
dess empiriska grund? Eller behöver det kompletteras för att belysa ämnet utifrån 
dagens bokhistoriska och informationsvetenskapliga forskning? 

Jag har valt att undersöka detta verk eftersom det är skrivet med ambitionen att 
täcka stora delar av vår svenska bibliotekshistoria. Verket är en ofta använd referens 
för våra kunskaper om bokägare och svenska bibliotek i historisk tid. Carlanders 
omfattande inventering av privat bokinnehav är särskilt intressant eftersom materialet 
är svåråtkomligt och dåligt dokumenterat i offentliga samlingar. Svenska bibliotek och 
ex-libris är i mångt och mycket en kartläggning av svenska privatbibliotek, både mäns 
och kvinnors, dess användbarhet och relevans behöver, som jag ser det, belysas och 
om möjligt användas för nya studier i privatbibliotekens historia. 

Eftersom jag valt att studera Svenska bibliotek och ex-libris utifrån kvinnors 
bokinnehav kommer jag att anlägga ett genusperspektiv på min analys. Genus 
återfinns på två plan, dels på verkplanet, dels i de historiska förhållanden Carlander 
redogör för. En tanke med det är att visa på boksociologiska aspekter för 
bibliotekshistoriska studier. 

                                                 
8 Carlander, Carl Magnus, Svenska bibliotek och ex-libris. [1], Stockholm, Gernadts boktr.-ab, 1889. 
Carlander, Carl Magnus, Svenska bibliotek och ex-libris. 2, Stockholm, Gernadts boktr.-ab, 1891. 
Carlander, Carl Magnus, Svenska bibliotek och ex-libris. 3, Stockholm, Iduns tryckeri aktiebolag, 1894. 
9 Carlander, Carl Magnus, Svenska bibliotek och ex-libris. 2:a, omarb. och tillökade uppl. [Ny titeluppl.]. 
Stockholm, Förlagsaktiebolaget Iduna, 1904. 
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Min arbetshypotes är att Svenska bibliotek och ex-libris innehåller historiska fakta 
som kan användas för studier av kvinnors bokinnehav och bibliotek under tidig-
modern tid. Min analys av Svenska bibliotek och ex-libris har alltså en induktiv, d.v.s. 
slutledande, karaktär. Jag kommer att utgå från verket för att se vilka fakta det 
innehåller och pröva deras vetenskapliga värde och användbarhet. 
 
 
1.3. Metod och upplägg 
 
1.3.1. Den källkritiska metoden 

Det senaste decenniet har källkritikens metodologiska värde och betydelse för 
historieforskningen debatterats av flera historiker. År 2005 publicerade Historisk 
tidskrift ett temanummer Källkritik, där historikernas relation till de historiska källorna 
diskuteras. Redaktören för temanumret, Lars M. Andersson, menar att den 
källkritiska värderingen fått allt mindre betydelse för historikernas arbete till förmån 
för poststrukturalistiska dekonstruktioner av språk. De historiska källorna har 
reducerats till kvarlevor.10 Jag har tagit intryck av Göran B. Nilssons artikel ”Historia 
som vetskap” där de övriga bidragen i temanumret summeras och diskuteras.11 Även 
Jarricks artikel ”Källkritiken måste uppdateras för att inte reduceras till kvarleva” har 
gjort intryck på mig.12 Båda menar att sanningsbegreppet är relevant för den 
historiska vetenskapen. I Nilssons avslutande anmärkningar till sin artikel talar han 
om betydelsen av att ”förbättra en redan föreliggande historieskrivning” och att forskningen 
bedrivs ”med objektiverande metoder, varibland källkritiken intar en självklar plats”.13 Det 
handlar enligt Nilsson om att trappa ner på de vetenskapliga ambitionerna och ”nöja 
sig med att arbeta på lägre nivå, som skulle kunna definieras som förvetenskap, men 
som jag [Nilsson; min anm.] hellre vill kalla vetskap.”14 Jarrick är av uppfattningen att 
källkritiken måste avdramatiseras och skärpas. För min studie ser jag både Jarricks 
och Nilssons resonemang som betydelsefulla. Tidigare har Jarrick tillsammans med 
Johan Söderberg skrivit en grundbok i historisk metod och teori, Praktisk historieteori 
(1999) som jag har använt mig av för att få vägledning i det källkritiska arbetet. 

Källkritikens principer är enligt Jarrick och Söderberg svåra att tillämpa 
dogmatiskt och det gjorde inte heller de tidiga förespråkarna av metoden.15 Enligt 
Jarrick och Söderberg har de traditionella källkritiska och rigida reglerna också 
ifrågasatts och utvidgats.16 Några betydelsefulla element i det källkritiska arbetet som 
Jarrick lyfter fram är att läsa empatiskt och att man försöker förstå vad 
upphovsmannen avsett med sin text, källor ska också betraktas som berättande. 

                                                 
10 Andersson, Lars M. 2005. Redaktören har ordet. Historisk tidskrift 125:2, 2005:5, s 185. 
11 Nilsson, Göran B. 2005. Historia som vetskap. Historisk tidskrift 125:2, 2005:5, s. [189]-207. 
12 Jarrick, Arne 2005. Källkritiken måste uppdateras för att inte reduceras till kvarleva. Historisk tidskrift 
125:2, 2005:5, s. 219-231. 
13 Båda citaten är kursiverade i Nilssons text. Nilsson 2005, s. 204. 
14 Nilsson 2005, s. 204. 
15 Jarrick & Söderberg 2005, s. 152. 
16 Ibid., s. 137. 
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Jarrick är av uppfattningen att historiker, som regel, till skillnad från arkeologer, 
nästan uteslutande arbetar med texter som primärkällor. Eftersom texter i sig är en 
tolkning av verkligheten bör källkritiken vara mer textanalytiskt inriktad. Jarrick anser 
därför att information som historikern använder kan betraktas som berättande källor 
om den verklighet historikern undersöker.17 

Grundläggande för källkritiken är att försöka förstå vad textens upphovsman har 
menat. Det får till följd att en källkritisk läsning måste ta hela texten i beaktande. Ett 
textställe är förenat med alla andra textställen och källkritiken är därmed intimt 
förknippad med textförståelse och intratextualitet.18 Det är en fråga om textens inre 
representativitet. Enligt Jarrick måste man också avkoda de utomtextuella 
sammanhang som texten kan relateras till.19 Vilka kopplingar har den till sin samtid 
och vilka kulturella koder är inskrivna i texten, vad säger den mellan raderna? Dessa 
frågor rör textens yttre representativitet. Man brukar tala om yttre och inre källkritisk 
analys. 
 
 
1.3.2. Inre källkritik 
Källkritisk analys är en grundläggande kvalitativ metod. Den utgår från identifikation 
av en källa och en värdering av denna utifrån tre kriterier. Metoden har begränsad 
innebörd, den svarar på frågor om en källa är användbar för en viss fråga eller för en 
viss undersökning.20 Den källkritiska analysen behandlar alltså inte själva innehållet i 
den information som källan förmedlar utan fastställer bara dess äkthet och värde. 
Betraktar man källkritiken mer som en innehållsanalys i Jarricks mening får den 
större räckvidd.21 

Källan är de observationsdata som historikern bygger sin vetenskapliga 
framställning på. Man gör en distinktion mellan källor som kan betraktas som 
kvarlevor och källor som berättar om något. En kvarleva är en materiell rest, eller en 
lämning från en historisk händelse eller process och som sådan kan den betraktas 
som fakta; ett exempel som ligger nära till hands för denna studie är 
bokägarmärkningar; vattenmärken och trycktekniker är andra exempel.22 Den 
beskrivande källan berättar om något, d.v.s. historikern tar fasta på de uttalanden eller 
påståenden som föreligger i källan och tolkar dess innehåll. Distinktionen mellan 
kvarleva och beskrivande källa medvetandegör enligt min mening, på ett bra sätt hur 
man som historiker använder sig av en källa. Och som vi ska se utgör kvarlevan, 
själva bokägarmärket, en central källtyp i Svenska bibliotek och ex-libris. 

Grundläggande för källkritiken är att fastställa källans äkthet d.v.s. dess 
tillkomstförhållanden och upphov, alltså att källan är det den utger sig för att vara. 
När dess äkthet väl fastställts värderas dess informationsvärde med hjälp av tre 

                                                 
17 Jarrick 2005, s. 228; Jarrick och Söderberg 1999, s. 129 samt exempel s. 132. Jarrick och Söderberg 
föredrar att kalla ’berättande källor’ för ’beskrivande källor’. Jag håller mig till den etablerade termen 
’berättande källor’ i denna uppsats utan att ta ställning i frågan. Jarrick och Söderberg 1999, s. 129. 
18 Jarrick 2005, s. 230, se även Jarrick och Söderberg 1999, s. 141. 
19 Jarrick 2005, s. 229; Jarrick och Söderberg 1999, s. 141. 
20 Dahlgren, Stellan & Florén, Anders 1996. Fråga det förflutna: en introduktion till den moderna 
historieforskningen, s. 185. 
21 Jarrick 2005, s. 230. 
22 Jarrick och Söderberg 1999, s. 131. 
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kriterier, samtid, oberoende och tendensfrihet. Jarricks och Söderbergs redogörelse 
för dessa bygger på Rolf Torstendahls systematisering av dessa kriterier.23 

Samtidskriteriet innebär att informationen i en källa bör ha tillkommit så nära som 
möjligt i tid för de händelser som beskrivs. Källans oberoende avser i vilken 
utsträckning den bygger på andra källor. Tendenskriteriet belyser till vilken grad 
framställningen av en källa är färgad av intressen, tillrättalagd eller partisk på något 
sätt. 

Att jag valt att studera ett referensverk, det vill säga en källa som till den yttre 
ramen är en berättande källa komplicerar det källkritiska arbetet. Analysen måste 
skära genom flera lager av historisk information som samlats i verket. Tendenser och 
beroenden i texten blir sannolikt större; texten blir mer svårgenomtränglig och 
historiska fakta svårare att fastställa. 

Enligt Jarrick har den källkritiska metoden utvidgats sedan den formulerades i 
början av förra seklet. Dagens forskare försöker tillämpa en källvärdering som i 
princip drar nytta av all den information som ter sig relevant för undersökningens 
syften och som sträcker sig utanför de traditionella källkritiska kraven. Det kan 
handla om iakttagelser som görs med hjälp av vittnespsykologi, språkhistoria, 
religionssociologi, socialantropologi eller statistiska sannolikhetsresonemang.24 

En aspekt av källkritiken som Jarrick och Söderberg lyfter fram, som är relevant 
för min del, är dess konstruktiva syfte. Det vill säga att läsning och värdering av 
källor också har till syfte att få fram ett användbart material trots dess inneboende 
brister, det kan exempelvis röra sig om källornas täckning och eventuella fel. Det 
handlar om att avkoda texten så att informationen kan belysas på nya sätt.25 

Som jag ser det öppnar sig här möjligheterna till ett växelspel mellan ställda frågor 
och de historiska fakta som den källkritiska värderingen får fram. Det konstruktiva 
syftet rör just formulerandet av fruktbara frågor utifrån de historiska fakta som 
föreligger i verket. Det handlar om en utvidgad källkritik i Jarricks och Söderbergs 
mening. Jag återkommer till detta i slutet av min studie när jag diskuterar hur Svenska 
bibliotek och ex-libris kan användas för att studera kvinnors bokinnehav och bibliotek 
under tidigmodern tid. 
 
 
1.3.3. Studiens avgränsningar  
Kronologiskt sträcker sig Svenska bibliotek och ex-libris från medeltiden fram till 1800-
talets sista decennier. Jag har valt att avgränsa min studie till tidigmodern tid, d.v.s. 
från medeltidens slut omkring 1500 till sekelskiftet 1800. Perioden sammanfaller med 
handpressperioden, d.v.s. tiden för boktryckarkonstens etablering under 1400-talets 
senare del och fram till dess industrialisering under 1800-talets första decennier. 
Uppsatsen omfattar kvinnor födda från år 1501 fram till och med år 1789, vilket 

                                                 
23 Jarrick & Söderberg 1999, s. 133.  Genom att systematiskt anknyta till filosofi och 
samhällsvetenskap lyfte Torstendahl källkritiken till en högre teoretisk nivå på 1960-talet. Han 
systematiserade bland annat källkritikens kriterier samtid, oberoende och tendens. Torstendahl, Rolf 
(1964) 1978. Introduktion till historieforskningen: historia som vetenskap, s. 93-103. Se Jarrick och Söderberg 
1999, s. 131-133. 
24 Jarrick och Söderberg 1999, s. 140. 
25 Ibid., s. 142. 
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brukar vara de formella tidsgränser som sätts för tidigmodern tid.26 Det innebär en 
förskjutning fram i 1800-talet med några decennier. De privata bibliotek som det här 
är frågan finns i avdelningen ”Enskilda bibliotek” och omfattar del 2:1-2 och 3 av 
Carlanders arbete.27 Carlander förtecknar privat bokägande i kronologisk ordning 
under personer eller större gods och gårdar som ägt eller innehaft släktbibliotek 
under längre tider. Enskilda personers bokinnehav kan därför vara omnämnt både 
under ett släktbibliotek och under en personlig rubricering. Mitt urval omfattar alla 
kvinnor som rubricerats som bokägare i verket. Jag har också tagit med kvinnor som 
aktivt bidragit till ett bibliotek eller uppenbart ägt egna böcker men vars bokinnehav 
inte har rubricerats av Carlander utan istället förts in under en make eller ett 
släktbibliotek.  
 
 
1.3.4. Tillvägagångssätt 
Studien har två delar, en som behandlar yttre förhållanden relaterade till verket 
Svenska bibliotek och ex-libris och en där jag gör en källkritisk analys av textavsnitt som 
behandlar kvinnors bokinnehav under tidigmodern tid. I den första delen studerar jag 
författaren Carlander som person, hans intentioner med verket och de drivkrafter 
som kan tänkas ligga till grund för hans arbete med Svenska bibliotek och ex-libris. Här 
beskrivs också publikationens utgivning och innehåll. Därefter redogör jag för hur 
verket togs emot i samtiden och diskuterar den kritik recensenterna framförde. Yttre 
förhållanden relaterade till Svenska bibliotek och ex-libris belyses också utifrån 
vetenskapliga och kulturella värderingar som förelåg i tiden och som jag ser som 
relevanta för att förstå och förklara tillkomst och innehåll i Svenska bibliotek och ex-
libris. 

Denna del av min uppsats bygger på primärkällor och senare relevant forskning. 
De primärkällor jag använt mig av består av den information som lämnas i Svenska 
bibliotek och ex-libris av både författare och förläggare, tidningsrecensioner och uttal-
anden om Carlander som person och om Svenska bibliotek och ex-libris. Jag har också 
använt mig av Svenskt biografiskt lexikon och andra personhistoriskt relevanta 
publikationer. För att närmare belysa Carl Magnus Carlander som person och de 
drivkrafter som kan ha legat till grund för hans arbete med Svenska bibliotek och ex-
libris kommer jag att referera socialpsykologisk forskning som förklarar människors 
samlande och beteende knutet till samlande som aktivitet. Framställningen av denna 
del av min källkritiska studie bygger alltså på kvalitativ och källkritisk bedömning av 
primärkällor och referenser till personhistoriska, socialpsykologiska och idéhistoriska 
studier. 

För den andra delen av min källkritiska studie har jag gjort en källkritisk 
bearbetning och analys av utvalda textavsnitt som behandlar kvinnors bibliotek under 
                                                 
26 I Svenska biliotek och ex-libris återfinns tre kvinnor från tiden som föregår den tidigmoderna perioden, 
en av dem är heliga Birgitta. Dessa kvinnor ägde handskrifter. Attribueringarna till de två andra 
kvinnorna, Fru Märeta (möjligen Märeta Månsdotter Gren f. 1430 och gift 1450) och Fru Elin, 
(möjligen Elin Gustafsdotter Sture som levde 1493) är osäkra. Deras böcker utgörs av vardera en 
samlingsvolym med samtida litteratur. Vidare omtalas Vadstena klosters bibliotek av Carlander. 
Carlander 1904, del 2:1. 
27 Uppsatsen omfattar del 2:1-2, s. 28-800 och del 3, s. 1-353 samt enstaka personer hämtade ur 
”Tillägg” i del 4:2. 
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tidigmodern tid. Urvalet bygger på läsning av hela verket som behandlar tidigmodern 
tid och excerpeter av samtliga kvinnor vars bokinnehav och bibliotek verket 
beskriver.28 Detta material utgör mitt arbets- och referensmaterial och ligger till 
grund för det kvalitativa urval av de tio bokägare som jag bearbetar i min källkritiska 
analys. Mitt urval bygger alltså på min kunskap och kvalitativa bedömning om 
bokägarnas representativitet för verket och det kvinnliga bokinnehav som jag vill 
studera. Jag diskuterar mitt urval mer ingående och hur jag gått tillväga i anslutning 
till själva undersökningen. 

De bearbetade textavsnitten redovisas i två tabeller. Tabell 1: Källkritisk analys av 
tio kvinnors bokinnehav i ’Svenska bibliotek och ex-libris’ innehåller den källkritiska 
bearbetningen och analysen av tio kvinnors bokinnehav. Tabell 2: Källgranskade 
textavsnitt i ’Svenska bibliotek och ex-libris innehåller textavsnitten i sin helhet i form av 
utdrag från Svenska bibliotek och ex-libris. Resultatet av min källkritiska analys 
sammanställs och diskuteras i studien utifrån källkritikens kriterier tid, oberoende och 
tendens. Den källkritiska bearbetningen behandlar också särskilt tendenser och 
historiska förhållanden knutna till genus som kan avläsas i textavsnitten. Jag kommer 
att redogöra mer detaljerat för hur jag gått tillväga i anslutning till att jag redovisar 
resultaten. 
 
 
1.4. Teoretiska utgångspunkter 
 
1.4.1. Kvinnors bibliotek och genus 
Att studera kvinnors bokinnehav och bibliotek i en historisk kontext handlar bland 
annat om att studera genus. Med genus avses ett socialt och kulturellt konstruerat 
kön. Genus är en översättning av engelskans ’gender’ och ska förstås i en vidare 
bemärkelse än könsroll. Genus är relationellt och omfattar ett ömsesidigt förhållande 
i manliga och kvinnliga identiteter. Dessa identiteter kan inte definieras oberoende av 
varandra utan de får sin betydelse i en inbördes relation och det är i skillnaden mellan 
dem som meningen skapas.29 Inom genusforskningen studeras kön bland annat som 
ett uttryck för maktrelationer där man försöker förstå hur genus konstrueras och 
återskapas, det handlar om hur kvinnors underordning upprätthålls och 
reproduceras.30 Inom den historiska forskningen har bland annat kvinnors rättsliga 
ställning och egendomsförhållanden studerats.31 I ett historiskt perspektiv är genus 

                                                 
28 Uppgifterna har sammanställts i tabellform och finns tillgänglig hos författaren: Kvinnors böcker och 
bokägarmärkningar. Utdrag ur Carlander, Svenska bibliotek och ex-libris, Stockholm 1904, del II-III. Se vidare 
under 2.4.3. 
29 Scott, Joan (1986) 2006. Gender: A useful category of historical analysis. Morgan, Sue (red.) 2006. 
The feminist history reader, s. 131-148. Se Ulvros 1996, s. 15-18 och Stadin 2004, s. 9-13 för en diskussion 
kring Scott. Ulvros, Eva Helen 1996. Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870. 
Diss. Stadin, Kekke 2004. Stånd och genus i Stormaktstidens Sverige. 
30 Hirdman, Yvonne 1988. Genusstystemet – reflektioner kring kvinnors sociala underordning. 
Kvinnovetenskaplig tidskrift., 1988:3 s. 49-63. 
31 Norrhem, Svante (2007) 2010. Kvinnor vid maktens sida: 1632-1772. 
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och vad som bestäms som manligt och kvinnligt föränderligt och beroende av andra 
sociala, ekonomiska och kulturella värderingar och strukturer i samhället.  

I det här sammanhanget är det kvinnors tillgång till och innehav av böcker och 
bibliotek som jag intresserar mig för. Historiskt har kvinnors materiella tillgångar 
varit kraftigt begränsade i jämförelse med mäns, det gäller också tillgången till böcker 
och litteratur. Att äga något är att ha tillgång till en resurs och därmed också till 
makten att använda denna resurs – ett förhållande som gäller såväl litteratur som 
jordegendomar. Här föreligger en genusordning och en boksociologisk dimension 
inom den bibliotekshistoriska forskningen som väntar på att bli utforskad.  

Genus är närvarande på flera sätt i studien. För det första handlar det om det 
urval som jag studerar i Svenska bibliotek och ex-libris, nämligen kvinnors bokinnehav 
och bibliotek under tidigmodern tid. För det andra handlar det om de 
genustendenser som kan föreligga i verket, alltså de genustendenser som författaren 
omedvetet och/eller medvetet ger uttryck för i sin framställning. Dessa är 
betydelsefulla eftersom sådana tendenser skulle kunna innebära att kvinnors 
bokinnehav och bibliotekshistoria framställs på ett inte fullt redovisande sätt i 
jämförelse med mäns bokinnehav och bibliotek. Den tredje aspekten handlar om den 
genusordning som förelåg mellan män och kvinnor under tidigmodern tid och hur 
dessa makt- och egendomsförhållanden format de fakta som föreligger och hur de 
möjliggör studier av kvinnors bibliotek och bokinnehav under tidigmodern tid. 
 
 
1.5. Tidigare forskning 
 
1.5.1. Svensk bibliotekshistorisk forskning 
Otto Waldes ”De svenska bibliotekens historia” (1931) innehåller alltjämt den mest 
övergripande och samtidigt ingående redogörelsen för de svenska bibliotekens 
historia och framväxt från medeltiden och fram till 1900-talets första decennier.32  

För den tid vi kallar tidigmodern, intar adelsbiblioteken och deras tillskapare vid 
sidan av flera lärda mäns bibliotek, en betydande roll i Waldes bibliotekshistoria. 
Några av de omnämnda är Bielke-ättens bibliotek, släkterna Oxenstierna och De la 
Gardies bibliotek samt en rad lärda män som är kända för sina boksamlingar; bland 
andra Johannes Schefferus, Haquin Spegel och Elias Brenner. 1600-talets svenska 
adelsbibliotek har studerats av Arne Losman utifrån samlingarna i Skoklosters 
bibliotek, ”Adelsbiblioteket som intellektuellt landskap” 1988.33 I ”Adelsbibliotek 
och boklig bildning” från 2005 ger han en bred bild av 1600-talets bildningsideal 
utifrån böcker som tillhört tre adelsmän, Per Brahe, Carl Gustaf Wrangel och 
Magnus Gabriel De la Gardie.34 Det är ett alltigenom manligt adligt bildningsideal 
som redovisas av Losman. I ”Givarna gjorde biblioteket: några 1600- och 1700-

                                                 
32 Walde, Otto 1931. De svenska bibliotekens historia. Dahl, Svend, Svend Dahls bibliotekshandbok. Bd. 2 
Bibliotekshistoria, bibliografi, s. 38-252. 
33 Tvärsnitt. 1988:4, s. 26-35. 
34 Losman, Arne 2005. Adelskap och boklig bildning. Christensson, Jakob (red.), Signums svenska 
kulturhistoria. Renässansen, s. 151-179. 
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talssamlingar som bildar huvuddelen av Kungl. bibliotekets äldre litteratur” redogör 
Sten G. Lindberg för de betydande enskilda bibliotek som kommit till Kungliga 
Biblioteket. Här möter man samma skara av lärda, ämbetsmän och adel, en Olaus 
Sparrman, en Olof Flack och givetvis Magnus Gabriel De la Gardie. 

Den bibliotekshistoria som framträder i dessa studier är knuten till de institutioner 
och människor som bedrivit studier och forskning i någon form eller som upprätthöll 
olika maktfunktioner i samhället; det rör sig om kyrkor och kloster, akademier och 
universitet liksom den kungliga statliga makten och dess förvaltande ämbetsmän. De 
privata bibliotekens historia handlar därmed till övervägande delen om mäns behov 
av böcker och bibliotek för sin bildning och maktutövning. Den visar också hur 
intimt sammanvävd enskilda och offentliga aktörers samlande och byggande av 
bibliotek har varit och på vilken grund det offentliga kulturarvet vilar. Undantag 
utgör givetvis drottning Kristina (1626-1689) och andra kulturellt engagerade 
drottningar i Sverige, exempelvis Hedwig Eleonora (1636-1715) och Lovisa Ulrika 
(1720-1782).35 Utöver drottning Kristinas bibliotek, återfinns inga kvinnor i Waldes 
och Losmans framställningar. I en passage omtalar Walde uppbyggelselitteraturens 
stora spridning i biblioteken och nämner standardverken Johann Arndts Paradisets 
lustgård och Christian Scrivers Siäle-skatt. Walde konstaterar att denna typ av litteratur 
utgjorde det huvudsakliga innehållet i kvinnors bibliotek under den svenska 
stormaktstiden.36  
 
 
1.5.2. Forskning om kvinnors bokinnehav och bibliotek 
För att få en inblick i kvinnors bibliotek och bokinnehav under tidigmodern tid får 
man vända sig till studier inom litteratur- och konstvetenskap och kulturhistoria, 
särskilt forskning kring materiell kultur, konsumtionshistoria och samlande. I dessa 
diskuteras kvinnors tillgång till böcker och bibliotek i relation till deras författarskap, 
läsning, utbildning och konsumtion. Stånd och genus framträder som två avgörande 
faktorer som styrt kvinnors tillgång till böcker och bibliotek.37 Ståndstillhörigheten 
bestämmer de ekonomiska resurser kvinnor haft och givetvis deras möjligheter att 
verka i samhället. Könstillhörigheten styrde legala rättigheter, särskilt ägande- och 
arvsrätt och därmed indirekt kvinnors ekonomiska resurser. Kön har också styrt 

                                                 
35 För en överblick av forskningen om drottning Kristinas bibliotek se Nilsson Nylander, Eva 2011. 
The mild boredom of order: a study in the history of the manuscript collection of Queen Christina of Sweden. Diss., 28-
43; Skogh, Lisa 2013. Material worlds: queen Hedwig Eleonora as collector and patron of the arts. Diss; 
Rehnström, Mats 2003. Lovisa Ulrikas sista boksamling. Nilson, Sten Åke (red.), Drottning Lovisa 
Ulrika och Vitterhetsakademien, s. 171-177. 
36 Walde 1931, s. 132. Dessa verk utkom i en rad upplagor från 1600-tal och till långt fram på 1800-
talet. Arndt, Johann, Doct. Johannis Arendtz, ... Paradijs lustgård, öfwerflödeligen medh gudachtigheet och 
margahanda christelige dygder vpfylt: ..., Nyköping, 1646; Scriver, Christian, M. Christian Scrivers ... Siäle-skatt, 
ihwilken [!] upbyggeligen och trösteligen handlas om then menniskliga siälens höga werdighet, diupa och ömkeliga 
syndafall, bettring och förnyelse genom Christum, gudeliga och helga lefwerne, margfaldiga: korsz och tröst under korszet, 
saliga afsked vtur kroppen, triumpherande och glad intog i himmelen, samt ewiga frögd och salighet; för thetta i the 
ordenteliga wekupredikningarna hans anförtrodde christeliga församling förehållen, och… [Del 1]. Stockholm, 1723. 
Ett annat exempel är Kegel, Philipp, Philippi Kegelij Tolf andelige betrachtelser, hwaruthinnan författas ganska 
härlige och tröstrijke böner, ... Stockholm, 1620. 
37 Stadin 2004; Czaika, Otfried 2009. Elisabet Vasa: en kvinna på 1500-talet och hennes böcker; Öhrberg, 
Ann 2001. Vittra fruntimmer: författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare. Diss., s. 41-47. 
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littteraturtillgången för kvinnor i och med att de förväntades läsa viss typ av litteratur. 
Ann Öhrberg diskuterar dessa förutsättningar i inledningen till sin avhandling Vittra 
fruntimmer: författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare (2001).38 Historiskt har 
kvinnor på grund av sitt kön varit uteslutna från de primära källor till information 
som familjen och samhället tillhandahållit; privatundervisning, trivialskolor, 
akademier och universitet. För de kvinnor inom de övre samhällsskikten som haft 
resurser har sociala och kulturella värderingar knutna till könet begränsat deras 
tillgång till böcker. 

I antologin Women and material culture, 1660-1830 (2007) belyser Susan Staves de 
materiella förutsättningarna för kvinnors tillgång till böcker och bibliotek. ”’Books 
without which I cannot write’: How did eighteenth-century women writers get the 
books they read?”39 Lån av böcker i bekantskapskretsens och familjebibliotek, liksom 
gåvor har utgjort de huvudsakliga bokresurserna för kvinnor. Egna inköp och 
bibliotek har haft mindre betydelse. 

I de svenska privatbibliotekens historia finns ändå studier som särskilt behandlar 
kvinnors bibliotek. I Elisabet Vasa: En kvinna på 1500-talet och hennes böcker (2009) har 
Otfried Czaika studerat Elisabet Vasas (1549-1597) bibliotek. I studien ingår en 
förteckning över Elisabets bibliotek baserad på hennes bouppteckning. Czaika 
redogör för innehållet i Elisabet Vasas bibliotek och lyfter fram genusspecifika drag. 
Här finns inga böcker på latin, utan främst tyska och svenska skrifter. Det stora 
flertalet böcker kan knytas till den praktiska och personliga religionsutövningen, i 
biblioteket fanns också böcker för praktisk hushållning och medicin. Det som gör 
Czaikas studie över Elisabet Vasas bibliotek och liv så värdefullt är att han genom 
böckerna kopplar samman Elisabets liv med tidens läsning och religiösa liv och på så 
sätt ger en inblick i tidens religiösa spörsmål och praktiska liv och den funktion 
biblioteket fyllde för Elisabets privata och offentliga liv. I samband med Elisabets 
giftermål med hertig Kristofer av Mecklenburg 1581 lät brudparet publicera den 
första svenska utgåvan av lutherdomens grundläggande bekännelseskrift, Confessio 
Augustana. Elisabet Vasa och Kristofer av Mecklenburg tog därmed ställning i tidens 
religiösa och politiska frågor och mot Johan III:s kyrkopolitik.40  

I sin avhandling Material worlds. Hedwig Eleonora as collector and patron of the arts (2013) 
har Lisa Skogh studerat änkedrottning Hedwig Eleonoras roll som samlare och 
mecenat under 1600-talets andra hälft och hennes betydelse för den kungliga 
maktens visuella och kulturella manifestationer. Hedwig Eleonora samlade också 
böcker och hennes bibliotek har behandlats i en studie från 2011 av Skogh, 
”Dynastic representation: A book collection of queen Hedwig Eleonora (1636-1715) 
and her role as a patron of the arts.”41 Den visar att samlande av böcker och 
biblioteksuppbyggnad, liksom samlande av andra konstföremål och kuriosakabinett, 
var en del av tillskapandet av kulturella och politiska nätverk inom makteliten. 

                                                 
38 Öhrberg 2001, s. 41-47. 
39 Batchelor, Jennie & Kaplan, Cora (red.) 2007. Women and material culture, 1660-1830, s. 176-211. 
40 Czaika 2009, s. 19-28. Confessio Augustana, eller Tronnes Bekennelse, som Churförsten aff Sachesen, sampt 
medh någre andre Tyske förster och Städer, öffuerantwardade Keyserenom Carolo V. Uthi then Riksdag, som stood i 
Augsburg, Anno Chrsiti 1530. Rostock, 1581. Se Collijn 1931. Sveriges bibliografi intill år 1600. Del 2., 511-
513. 
41 Skogh, Lisa 2011. Dynastic representation: a book collection of Queen Hedwig Eleonora (1636-
1715) and her role as a patron of the arts. Konsthistorisk tidskrift 2011(80):2, s. 108-123. 
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Liknande studier har bedrivits på kontinenten, bland annat av Alessa Jones i ”The 
book as a comopolitan object: Women’s publishing, collecting and Anglo-German 
exchange” från 2007.42 Jill Bepler har också studerat hur kvinnor inom makteliten 
ägnat sig åt litterär produktion, mecenatskap och boksamlande i ”Traditions of 
reading, writing and collecting: books in the lives of dynastic women in early modern 
Germany”.43 

Studierna visar att kvinnors böcker och bibliotek och kulturella aktiviteter hade 
betydelse för det politiska livet och maktrelationerna i Europa under tidigmodern tid. 
De visar också att ståndstillhörighet var avgörande för kvinnors tillgång till böcker 
under denna tid. I ett genusperspektiv är privatbibliotekens historia alltjämt ett 
relativt outforskat fält. I en uppsats från 2001, ”Women and their books in 
Seventeenth-Century England: The case of Elisabeth Puckering” skriver David 
McKitterick: 
 

- we know extraordinarly little about exactly which books belonged to women in the 
sixteenth and seventeeth centuries. No women at all figures in the 137 inventories printed 
in the five volumes so far published of Private Libraries in Renaissance England, […] 

 
As a subject, book ownership amongst women awaits its historian. Recent accounts of 
women and womens’s experience in early moderna England have mainly either repeated 
well-known generalisations, or have ignored this larger issue. This comparative neglect of 
the history of womens reading’s and book ownership contrasts strangely with the many 
projects and publications concerned with womens’s writing.44  

 
Den okunskap om vilka kvinnor och vilka böcker de faktiskt ägde som McKitterick 
här lyfter här fram, har motiverat mig att göra en källkritisk studie av kvinnors 
bibliotek i Svenska bibliotek och ex-libris. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Batchelor & Kaplan 2007. 
43 Bepler, Jill 2013. Traditions of reading, writing and collecting: books in the lives of dynastic women 
in early modern Germany. (Re-)contextualizing literary and cultural history : the representation of the past in 
literary and material culture, s. 223-252. 
44 McKitterick, David 2000. Women and their books in Seventeenth-Century England: The case of 
Elisabeth Puckering. The Library, Vol. 1(2000):4, s. 359-380. 
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KAPITEL 2. Källkritisk värdering av Svenska 
bibliotek och ex-libris 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Inledning 
 
Detta kapitel innehåller min undersökning av Svenska bibliotek och ex-libris. Den består 
av två delar som källkritiskt behandlar Svenska bibliotek och ex-libris i olika avseenden. 
Disposition och innehåll bygger på den källkritiska metodens möjlighet att både 
värdera textens yttre tillkomstförhållanden och dess innehåll i mer avgränsad 
bemärkelse, det vill säga yttre och inre källkritik.  

I den första delen studerar jag verkets tillkomstförhållanden, alltså dess yttre 
historiska sammanhang. Den historiska kontexten rör frågor om vem författaren Carl 
Magnus Carlander var och vilka motiv han hade för att skriva Svenska bibliotek och ex-
libris, den handlar också om samtidens kulturella och vetenskapliga idéer och 
värderingar och hur dessa på olika sätt förklarar verkets innehåll och utformning. I 
denna del har jag särskilt studerat samlande av böcker och jag för en diskussion kring 
denna praktik och de värderingar som rådde i Carlanders samtid och hos honom 
själv. Argumenten för att studera samlandets praktik så ingående som jag gör, är att 
Carlanders arbete med Svenska bibliotek och ex-libris, enligt min mening, bäst förklaras 
och görs begripligt utifrån en sådan redogörelse.  

Den andra delen av kapitlet består av en källkritisk analys av tio textavsnitt i 
Svenska bibliotek och ex-libris vilka behandlar kvinnors bibliotek under tidigmodern tid. 
Urvalet har, som jag nämnt, skett på kvalitativ grund och vilar på läsning och 
bearbetning av verket i sin helhet. Den innehåller en redogörelse för historiska fakta 
och påståenden som föreligger i verket och som jag analyserar utifrån källkritikens tre 
kriterier; tid, oberoende och tendens. Den källkritiska bearbetningen och analysen 
redovisas i tabellform och diskuteras vidare i min text. 
 
 
2.2. Carl Magnus Carlander, författare till verket 
 
2.2.1. Väckelsepredikanten och samlaren Carl Magnus Carlander 
I Svenskt biografiskt lexikon har Nils Afzelius författat en artikel om Carl Magnus 
Carlander, den bygger på hans efterlämnade arbetsmaterial, brev och muntliga 
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uppgifter Afzelius erhållit av C. M. Carlanders dotter Gerda Jungbeck (1867-1936).45 
Efter Carlanders död skrev Arthur Sjögren en nekrolog som publicerades i 1:a 
årgången av Svensk Exlibris Tidskrift 1911.46 Carlander själv har skrivit om sina 
samlingar och sitt bibliotek i Svenska bibliotek och ex-libris.47 En kort notis författad av 
Carlander finns också i 2:a upplagan av Nordisk familjebok.48 Min redogörelse för 
Carlanders liv baseras på detta material. 
  Carl Magnus Carlander föddes på Tumarp i Åsarps församling i Västergötland 
1837. Han dog i Stockholm den 27 juni 1911, 74 år gammal. Han verkade som 
grosshandlare, bokhållare och väckelsepredikant. Han var också samlare av böcker 
och exlibris. 

Carlander föddes i en familj av präster och handelsmän. Fadern, Lars Magnus 
Carlander (1812-1858) var godsägare och han levde, enligt uppgift, över sina 
tillgångar. När fadern kom på obestånd och fick sälja familjens gods var Carl Magnus 
14 år gammal. Han fick då avbryta sin skolgång vid Skara läroverk och ta arbete hos 
sidenfabrikör E. Liné, i Stockholm. De fyra klasserna i Skara läroverk var den enda 
skolgång Carl Magnus fick i sitt liv. Efter fyra år slog sidenfabriken igen och Carl 
Magnus tog arbete som bokhållare vid Locknö sågverk i Västernorrlands län en kort 
period 1856-1857. Därefter följde den tioårsperiod i Carlanders liv som han, enligt 
Afzelius, inte gärna talade om och till och med förnekade. Enligt Afzelius är den 
emellertid intressant både för Carlanders biografi och för de religiösa rörelsernas 
historia i Mellansverige vid 1800-talets mitt. Afzelius granskar både skrifter och brev. 

Carlander började de här åren att arbeta inom den i Sverige växande 
baptiströrelsen. Enligt Afzelius lät Carlander döpa sig 1856. Han verkade därefter 
som predikant i Norrköping och på resor i Dalarna. Han var också sekreterare vid 
baptiströrelsens första konferens i Stockholm 1857. Efter några år som baptist kom 
Carlander under inflytande av August Sjödin. Sjödin spred en egen lära, den så 
kallade syndfrihetsläran som Carlander tog till sig. Carlander arbetade därefter aktivt i 
några år tillsammans med Sjödin för att sprida hans lära. Sjödins anhängare var 
särskilt framgångsrika i norra Dalarna. Rörelsen höll ”för ett ögonblick” på att 
splittra hela frikyrkorörelsen enligt Afzelius. Det fick också till följd att Carlander 
blev utesluten ur baptistförsamlingen. Men 1864 kom en brytning till stånd mellan 
Carlander och Sjödin. Carlander hade då utgivit tre skrifter; August Sjödins 
Anteckningar i Christi kunskap 1863, Sions nya sånger 1859-1863 och Etthundradesjutton 
bref (1859-1862) 1864. Den sistnämnda skriften kan enligt Afzelius betraktas som 
Carlanders uppgörelse med denna tid i sitt liv. 

Carlander hade fortsatt ett gott förhållande till baptister, bland annat körsnären 
David Forsell hos vilken han var anställd som bokhållare åren 1863-71 och 1892-
1908. Han gifte sig 1866 med Matilda Lundberg, äktenskapet varade till 1880. År 
1871 startade han tillsammans med en annan baptist, grosshandlaren P. Johansson en 

                                                 
45 Afzelius, Nils 1927. Carl Magnus Carlander. Svenskt biografiskt lexikon, bd. 7, s. 325 ff. 
http://sok.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?id=16374 [2013-11-29].  
46 Sjögren, Arthur 1911. C. M. Carlander [Nekrolog]. Svensk exlibris-tidskrift. Meddelanden för 
exlibrissamlare och bokvänner, vol. 1, häfte 3, s. 65-66. 
47 Carlander 1904, 4:1, s. 249-255. 
48 Carlander, Karl Magnus. Nordisk familjebok: konversationslexikon och realencyklopedi. Ny, rev. och rikt ill. 
uppl. 1905, bd 4, sp. 1156. 
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partihandel i pälsar och filtar. Från denna tid förbättrades Carlanders ekonomiska 
situation och han kunde förvärva en stor mängd böcker och tryck. 

Men under 1890-talet fick Carlander ekonomiska svårigheter och 1892 tvingades 
han sälja sina stora samlingar på auktion i Stockholm.49 Han upprättade själv kata-
logen omfattade 4608 poster, det verkliga antalet dokument uppskattade han till 
omkring 7000.50 Samma år upphör också kompanjonskapet i Johansson & Carlander 
och han började åter arbeta hos körsnär D. Forsell. 

Carlander berättar att han redan som liten älskade böcker.51 I auktionskatalogen 
från 1892 upptas bland annat textiler som han samlat och fört anteckningar om 
under sin tid vid sidenfabriken i Stockholm. Vid tiden för sin anställning vid Locknö 
sågverk 1855, när han var 18 år gammal, började han, enligt egen uppgift, bygga sitt 
bibliotek. Carlander framhåller att det som särskilt kännetecknade hans samlande inte 
i första hand var de dyrbara eller sällsynta böckerna utan den mängd följdskrifter och 
kompletteringar som han gjorde till de skrifter han samlade. Till dessa fogades 
porträtt, recensioner, brev och andra handskrivna och tryckta skrifter. Materialet 
samlades i omfångsrika band som han enligt instruktioner lät bokbindarna F. Beck 
och C. M. Andersson i Stockholm att binda åt honom.52 På detta sätt sammanställde 
Carlander samlingsband omfattande Almqvistiana 48 band, Svenskt författarlif 31 
band, Thorildiana 8 band, Strindbergiana, bland annat om Giftas-åtalet, 12 band, 
Curiositeteter inom den religiösa litteraturen 7 band, skillingtryck 30 band, historiska 
och politiska skrifter 21 band, han hade också närmast fullständigt samlat litteraturen 
och polemiken kring den Boströmska filosofien.53 

Från 1880-talet inriktade Carlander sitt samlande på bokhistoriskt material och 
bokägarmärken. Vid sidan av Klemmings exlibrissamling för Kungliga biblioteket, 
Eichhorns och justiterådet J. O Wedbergs samlingar var han en av de första att samla 
på exlibris och bokägarmärken. Carlander tvingades emellertid sälja sin samling vid 
auktionen 1892. Den köptes av J. O. Wedberg för 150 kronor som därefter donerade 
den till Carlander. Enligt Sjögren skänkte Wedberg Carlander samlingen ”för att hava 
någon att tävla med”.54 

I Svenska bibliotek och ex-libris återger Carlander den långa anmälan av bokauktionen 
med rubriken ”En samlarebragd” som publicerades i Nya Dagligt allehanda.55 Efter 
den stora bokauktionen fortsatte Carlander samla och inriktade sig alltmer på person-
, konst- och litteraturhistoria och bokhistoriskt material. Carlanders samlingar hade 
starka inslag av teologisk litteratur, särskilt mystik och Afzelius uppger att hans 
älsklingsförfattare var Jakob Böhme. Hans samling innehöll också mycket vitterhet. 

I Svenska bibliotek och exlibris framställer sig Carlander som en betydande samlare i 
sin tid. Han köpte enligt egen uppgift sina böcker antikvariskt, bok för bok och han 

                                                 
49 Sjögren 1911, s. 66. 
50 Carlander 1904, del 4:1, s. 250. 
51 Carlander 1904, del 4:1, s. 249.  
52 Carlander 1904, del 4:1, s. 250-251. 
53 Samlingsbanden med Almqvists skrifter inköptes på auktionen 1892 av Göteborgs stadsbibliotek. Se 
Afzelius 1927.  
54 Sjögren 1911, s. 66. Wedbergs samlingar kom efter dennes död till KB. Se Afzelius 1927. 
55 Carlander, Carl Magnus (red.) 1892. Förteckning öfver en dyrbar och väl konditionerad svensk boksamling 
omfattande: filologi, filosofi, teologi ... som försäljes å Stockholms bokauktionskammare ...: [tillhörig C. M. 
Carlander].  
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omtalar sitt samlande som medvetet, planmässigt och långsiktigt.56 Även i Nordisk 
familjebok beskriver han sig som boksamlare och precis som Afzelius påpekar tiger 
han om sin tid som väckelsepredikant och kolportör. Enligt Afzelius var Carlander 
en försynt och anspråkslös person som under senare delen av sitt liv helt gick upp i 
sina bokliga intressen.  
 
 
2.2.2. Carlanders drivkrafter 
Det finns två drag i Carlanders personlighet som framträder särskilt i hans biografi 
och som sannolikt påverkat innehållet i Svenska bibliotek och ex-libris. Det ena är hans 
andliga läggning och det andra hans samlarbeteende, båda dragen kan vara starka 
krafter i en människas liv. Att samla upptog stora delar av Carlanders liv och hans 
samlingar antog ansenliga materiella proportioner, de utgjorde också grundmaterialet 
för sammanställningen av Svenska bibliotek och ex-libris. 

I artikeln ”Collectors and Collecting: A social psychological perspective” av 
William D. McIntoch och Brandon Schmegel diskuteras de socialpsykologiska motiv 
som ligger till grund för samlande och samlande människor och den bygger på tidig-
are forskning i ämnet. Om man sammanfattar dessa motiv menar författarna att de 
alla har gemensamt att de reflekterar ett behov av självuppfyllelse och själv-
förbättring. Ett utmärkande motiv är odödlighet, åtminstone i symbolisk mening. 
Samlandet som aktivitet ökar självkänslan och hjälper individen att hantera sin rädsla 
för döden.57 

Författarna driver tesen att samlande kan tolkas som ett sätt att odla en positiv 
självkänsla genom att formulera mål som är konkreta och möjliga att uppnå, vilket 
resulterar i en återkoppling och känsla av utveckling och framåtskridande för den 
som samlar.58 Enligt Thomas Tanselle kan samlande ses som ett utryck för 
människors grundläggande behov att ordna (kontrollera) en del av en kaotisk tillvaro 
och i förhållande till denna ordning relatera och definiera sig själva. Genom att äga 
objektet skapas ett mått av dominans/kontroll över en del av tillvaron.59  

Jag tolkar Carlanders samlande som ett behov hos honom att stärka sitt jag och 
bygga upp sin självkänsla. Hans personliga livsomständigheter har säkert haft 
betydelse i sammanhanget, till dem hör faderns ekonomiska misslyckande och 
Carlanders avbrutna skolgång i ungdomen. Han kan ha haft behov av att kompensera 
för dessa livserfarenheter. Samlandet fyllde en ångestdämpande funktion för 
Carlander samtidigt som det blir ett redskap för att bygga en identitet som delaktig i 
en kulturellt värderad grupp, boksamlarna, vilket i sig var identitetsskapande. 
Carlanders andliga och religiösa läggning och hans tidigare aktiviteter inom 
frikyrkorörelsen talar också för att Carlander hade behov av att känna 
grupptillhörighet. Carlander är angelägen om att förmedla bilden av sig själv som 

                                                 
56 Carlander 1904, del 4:1, s. 249. 
57 McIntoch, William D. & Schmeichel, Brandon 2004. Collectors and collecting: A social 
psychological perspective. Leisure sciences: an interdisciplany journal, vol. 26:1, s. 85-97. Författarna 
refererar bland annat Susan Pearce 1992. Museums, objects and collections: a cultural study. 
58 McIntoch & Schmeichel 2004, s. 87. 
59 Tanselle, Thomas G. 1999. A Rationale of Collecting. Raritan, vol. 19:1, s. 23-50, s. 42. 
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boksamlare.60 I dåtidens bibliognostiska61 diskurs fanns också inslag av konnässör-
skap och utvaldhet. Som aktivitet har samlandet också starka inslag av jämförelse och 
tävling mellan samlare vilket fungerar bekräftande. Den kritik han fick av 
boksamlande och bokkunniga kolleger har sannolikt också påverkat honom. På det 
mer konkreta planet har de dagliga bokinköpen, ordnandet av dokument och deras 
katalogiserande ingett Carlander en känsla av kontroll och återkoppling för uppsatta 
mål som säkerligen varit mycket tillfredsställande. Det har också bekräftat hans 
identitet och grupptillhörighet. 

McIntosh och Schmeichel framför som ett talande exempel hur en person som 
ifrågasätts som student använder sin samlaridentitet för att lindra de upplevelser av 
hot mot jaget som personen känner när studentidentiteten ifrågasätts.62 Hela 
Carlanders arbete vittnar i sig, både symboliskt och rent faktiskt, om hans starka 
behov av att skriva in sig i en grupp av boksamlande och bibliotekbyggande personer 
som genom sina aktiviteter upprätthåller lärdom och bildning. Samlingen, biblioteket 
liksom de samlingsband med dokument som han låter binda in, utgör i sig den 
materialiserade ordning som förkroppsligar kontrollen över lärdomen, bildningen 
och tillvaron. 

Att på olika sätt dämpa sin rädsla och ångest och skapa ordning i sin tillvaro är 
fullt mänskligt. Vad som är intressant är om och hur hans samlarbeteende har 
påverkat innehållet i Svenska bibliotek och ex-libris. Finns det inslag i samlarbeteendet 
som leder honom fel eller är det hans ofullständiga skolgång som kan förklara de 
brister som arbetet har? Yngve Ekström, barndomsvän till Carlanders son Hjalmar, 
beskriver kamratens far som en ”av verksamhet ständigt upptagen man”.63 Sjögren 
berättar att Carlander hade en oerhörd förmåga att samla uppgifter och göra skriftliga 
anteckningar som sedan sammanställdes. Han skrev, för sin tid, ovanligt mycket 
brev.64 Hans samlande var enligt honom själv planmässigt men det framstår i sitt 
ordnande till viss del som maniskt eftersom han blandar stort och smått på det sätt 
han gör. Allt material samlas också i särskilda volymer som han låter binda in. Dessa 
innehåller allt från tidningsurklipp, annonser, brev, anteckningar, utklippta exlibris, 
namnteckningar, guldtryckta initialer och monogram från böcker och bokband.65 I 
hans samlingar urskiljs inte heller olika typer av dokument och källor, allt som binder 
ihop delarna är den person eller institution som materialet kan knytas till oavsett dess 
vetenskapliga värde. 

Materialet i sig är enormt, människor som ägt böcker finns i överflöd. Här 
blottläggs samlarens behov av att ständigt omformulera och utöka sin samling efter 

                                                 
60 De uppgifter Carlander lämnar om sig själv pekar alla i den riktningen, se Nordisk familjebok, 
Carlanders auktionskatalog från 1892 och artikeln han författat om sig själv i Svenska bibliotek och ex-
libris. Carlander 1892; Carlander 1904, 4:1, s. 249-255; NF 1905, bd 4 sp. 1156.  
61 Bibliognost; bokkännare (SAOB). Begreppet används för att framhålla de kunskaper om böcker som 
en boksamlare kan ha, till skillnad från begreppet ’bibliofil’, som är ett mer känsloladdat ord, kopplat 
till värderingar om böcker. Jfr not 101. 
62 McIntoch & Schmeichel 2004, s. 89. 
63 Esktröm, Yngve 1936. C. M. Carlander. Bokvännen och Ex-librissamlaren. Skånska Dagbladet, 3/4 
1936, s. 8 och 4/4, s. 12. 
64 Sjögren 1911, s. 66. 
65 Carlander, C. M., Materialsamling för 2:a uppl. av Svenska bibliotek och exlibris. 8 band. Hasse W. 
Tullbergs bibliografiska samlingar. Lunds universitetsbiblioteks arkiv. 
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behov av mål och återkoppling som samlandet som aktivitet skänker samlaren. 
Carlander är självlärd, han tror på sitt material, men hans samlarbehov hindrar honom 
från att klart bedöma arbetet och göra de avgränsningar och vetenskapliga 
bedömningar som samtiden ansåg behövliga. Carlanders avbrutna skolgång har 
framhållits som en förklaring till hans bristande urskiljningsförmåga, men jag finner 
det mindre troligt, han var införstådd med den och han bad också om hjälp. Den 
kritik han fick bör han ha förstått, men han var inte villig att ta konsekvenserna 
eftersom han då skulle ha tvingats lägga material åt sidan som han inte hade 
förmågan eller viljan att släppa.66 Han inför till viss del referenser och rättar fel i sitt 
arbete men dess grundstruktur och innehåll ändras inte på några väsentliga punkter, 
verket byggs bara ut. Sannolikt kände han också intuitivt värdet av sitt arbete och 
dess användbarhet, men det implicerar inte att han skulle ha en vetenskaplig ambition 
med det. Man kan fundera över om hans idealistiska läggning kan ha fått honom att 
omedvetet betrakta sitt verk som ett uttryck för en boklig, d.v.s. andlig, gemenskap. 
Carlander ordnar och lägger denna gemenskap till rätta genom att samla alla de spår 
av bokägarmärken, samlingar och bibliotek denna gemenskap har lämnat efter sig. I 
grunden är hans motiv för att sammanställa och ge ut Svenska bibliotek och ex-libris 
personliga.  
 
 
2.3. ’Svenska bibliotek och ex-libris’ 
 
2.3.1. Publikationens tillkomst och innehåll 
Svenska bibliotek och ex-libris är en historisk översikt och sammanställning över svenska 
kungliga, offentliga, institutionella, kommersiella och enskilda personers bibliotek 
och bokärgarmärken ordnande kronologiskt från medeltiden fram till sekelskiftet 
1900. Den har sedan den publicerades kommit att bli ett standardverk för informa-
tion om svenska bibliotek, bokägarmärken och bokinnehav i historisk tid. 

Arbetet med Svenska bibliotek och ex-libris emanerar ur Carlanders samlande av 
exlibris och var enligt honom själv ursprungligen tänkt som en exlibrismonografi 
eftersom det fanns intresse för ämnet bland tidens boksamlare. 

Carlander insåg att han behövde sakkunnig hjälp för arbetet och överenskom med 
skriftställaren och amanuensen vid Kungliga biblioteket Christopher Eichhorn om 
ett samarbete. Eichhorn hade själv haft idéer om en publikation i ämnet. Men 
Eichhorn drog sig snart ur projektet eftersom han, enligt uppgift, inte trodde att en 
publikation skulle gå att sälja. Carlander fick utföra arbetet på egen hand och också ta 
de ekonomiska riskerna.67 Enligt Carlander utvidgades arbetet till en ”bibliofil- och 
bibliotekshistoria”.68 

Den första utgåvan av Svenska bibliotek och ex-libris publicerades i tre delar 1889-94 
på C. & E. Gernandts Förlagsaktiebolag och omfattade 1640 sidor och 196 illu-
strationer. Den hade delvis finansierats av 75 betalande subskribenter. 

                                                 
66 Angående kritiken se avsnitt 2.3.2. 
67 Carlander 1904, del 1, Förord, s. I. 
68 Carlander 1904, del 1, Förord, s. I. 
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Den första delen, som utkom 1889, fick en hel del kritik både för urval och 
bristande akribi.69 Carlander, som var lekman, tog åt sig av kritiken. Rättelser och 
tillägg ledde till publiceringen av en andra och tredje del 1891 och 1894.70 De tre 
delarna utgör den första upplagan av Svenska bibliotek och ex-libris, den trycktes i 155 
exemplar och såldes slut på några år. Planerna på en ny upplaga tog därefter form, 
bland annat med anledning av en begäran från Gernandts förlag. 

Carlander hade tagit emot många rättelser och tillägg till sitt arbete från både 
vänner och kritiker och han hade också fortsatt sin bibliotekshistoriska forskning. 
Carlander tog nu tillfället i akt att omarbeta sitt verk och det växte avsevärt i omfång. 
Enligt Carlander själv hade den första upplagan fungerat som en korrekturupplaga 
inför arbetet med den nya upplagan.71 Den andra upplagan trycktes 1896 till 1903 i 
400 exemplar men utgavs först 1904 med nytryckta titelblad. Förlagsrätten hade 
under denna tid övergått från Gernandts förlag till Förlagsaktiebolaget Iduna som lät 
trycka den på Kungl. Hofboktryckeriet, Iduns Tryckeriaktiebolag.72 Verket hade 
dubblat sitt omfång och uppgick till 4 delar i 6 band och omfattade drygt 3000 sidor 
och 483 illustrationer.  

Den första delen av 2:a upplagan behandlar kungliga och offentliga bibliotek och 
omfattar Kungliga biblioteket, universitets- och akademibiblioteken, museers, 
läroverks, studentnationers, ämbetsverkens, regementens, städers, socknars, 
samfunds, förenings, ordnars med flera bibliotek samt vissa svenska bibliotek i 
utlandet. Den innehåller också en förteckning på lånbibliotek, d.v.s. kommersiella 
bibliotek. Del 2:1-2, 3, 4:1 som utgör den mest omfångsrika avdelningen i verket, 
behandlar bokägarmärken och bibliotek i privat ägo från medeltiden fram till och 
med slutet av 1800-talet. Del 4:2 innehåller en förteckning över oidentifierade 
bokägarmärken, bokbindare i Sverige från medeltiden fram till sekelskiftet 1900 samt 
ett register över hela verket.  

Den 2:a upplagan av Svenska bibliotek och ex-libris blev, enligt Carlander själv, en 
total omarbetning av den 1:a upplagan. Han beskriver verket som ”en historia om 
bibliotek och ’bokliga konster’ och vida rikhaltigare illustrerad med bokegaremärken 
samt dertill, hvad första upplagan saknade, försedd med utvalda porträtt af mera 
märklige bibliofiler.”73 Vidare skriver han: 
 

Om ock detta verk kan sägas vara fragmentariskt, så vågar författaren dock försäkra, att 
det innehåller en mängd biografiska, bibliografiska och litteraturhistoriska uppgifter, 
hvilka litteraturforskaren fåfängt skall söka på annat håll.74  

 
År 1911 hade förlaget fortfarande exemplar av den 2:a upplagan i sin ägo som de 
annonserade till försäljning. Den gick att köpa direkt från förlaget för 90 kr, bok-
handelspriset var då 150 kr.75 

                                                 
69 Se avsnitt 2.2.2. Samtidskritiken. 
70 För en utförlig bibliografisk redogörelse för både 1:a och 2:a upplagans tryckning och omfång se 
Almquist, Johan Axel 1906-1911. Sveriges bibliografiska litteratur. D. 2, Arkiv- och biblioteksväsen, post 
4786, 2611 och 2613. 
71 Carlander 1904, del 1, Förord, s. II. 
72 Almquist 1906-1911, del 2, post 2613; Carlander 1904, del 4:2, Efterskrift, s. XCV. 
73 Carlander 1904, del 1, Förord, s. II. 
74 Carlander 1904, del 1, Förord, s. III. 
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2.3.2. Samtidskritiken 
Carlander fick mycket kritik för Svenska bibliotek och ex-libris när första delen av 1:a 
upplagan publicerades 1889. Verket anmäldes och recenserades i flera tidningar och 
tidskrifter. Det är motiverat att ta upp denna kritik eftersom den till viss del, enligt 
min uppfattning, även gäller för den 2:a upplagan. Flera av recensenterna var 
vetenskapligt skolade biblioteksmän och kritiken belyser de vetenskapliga aspekter 
och värderingar samtiden lade på den här typen av bibliotekshistorisk forskning. 
Svagheterna i Carlanders verk framkommer också i recensionerna. 

Jag vill särskilt sammanfatta Christopher Eichhorns kritik eftersom den var 
hårdast. Han publicerade två recensioner med likartat innehåll, en i Nordisk Tidskrift 
1889, och en i Nya Dagligt allehanda 5 oktober 1889.76 Artikeln i Nya Dagligt allehanda 
gav upphov till ett genmäle från Carlander.77 Johannes Rudbeck skrev också en kri-
tisk recension som publicerades i Meddelanden från Josephsons antikvaritat No 1, 1890.78 

Enligt Eichhorn var Carlanders verk delvis osystematiskt och hade oklara 
avgränsningar vilket berodde på hans ambition att skriva både en förteckning över 
svenska exlibris och bokägaremärken med tillhöriga biografiska uppgifter och en 
bibliotekshistoria. Under skilda avdelningar i verket hade Carlander förtecknat 
boksamlingar och bibliotek både med och utan bokägaremärken. Enligt Eichhorn 
skulle enbart boksamlingar som saknar bokägarmärkningar uppgå till ett tusental 
enligt tryckta förteckningar och Carlanders verk därmed vara långt ifrån fullständigt. 

Eichhorn gjorde själv en klar och tydlig distinktion mellan exlibris och andra 
bokägarmärken, han diskuterade även äktheten i en del exlibris. Han ifrågasatte också 
värdet av att inbegripa anonyma och okända bokägarmärkningar eftersom 
boksamlarna inte kan ha varit ”bibliofiler” av ”större betydelse”. Johannes Rudbeck 
påpekade också sammanblandningen mellan enskilda bibliotek och regelrätta exlibris. 
Han förebrådde även Carlander för att inte göra skillnad på regelrätta exlibris och 
andra bokägarmärken. Rudbeck skrev: 
 

De förstnämnda [exlibris] hava ju alltid sitt inträsse, fast de äj ejäntligen höra under 
rubriken ”ex-libris”. Vilka enligt förordet äro ”små, egaren angifvande blad…” Med 
bokägaremärken menar författaren [Carlander; min anm.] namnstämplar, ägarens namn i 
svart- äller blåstämpel. Alla dessa stämplar, av vilka upptagits inemot 270 st., passa äj i ett 
arbete som det föreliggande. Detta slags märken tillhöra så att säga den lägsta graden 
inom bokägaremärkenas stora kategori, de har intet individuellt för pärsonen i fråga att 
framvisa, utom namnet, ock äro i kånstnärligt hänseende utan värde. Dessutom vore det 

                                                                                                                                      
75 [Svenska Bibliotek och Ex libris] Annonsblad. Stockholm, Förlagsaktiebolaget Iduna, 1911 [separat 
tryck]. Svensk exlibris tidskrift. Årg. 1, no 2. Stockholm 1911. Exemplar i LUB. 
76 Eichhorn, Christoffer 1989a. Svenska bibliotek och ex-libris [Recension]. Nya Dagligt allehanda, 5/10 
1889, nr. 232 (B); Eichhorn, Christoffer 1989b. Svenska bibliotek och ex-libris [Recension]. Nordisk 
tidskrift för vetenskap, konst och industri. N. F. Årg. 2, häfte 7, s. 587-590. 
77 Carlander, C. M., 1989b. Svenska bibliotek och ex-libris. Nya Dagligt allehanda, Stockholm 21/10 
1889, nr. 245. 
78 [Rudbeck, Johannes] –ä–, 1989. Svenska bibliotek och ex-libris. Josephson, Aksel G. S. (red.), 
Meddelanden från Josephsons antikvariat: tidskrift i bibliografi. No. 1, s. 7-9. 
En sammanställning av de viktigaste recensioner av 1:a och 2:a uppl. av Svenska bibliotek och ex-libris 
föreligger i Almquist 1906-11, del 2, post 2611 och 2613. 
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omöjligt att få till stånd en tillnärmelsevis fullständig förteckning över dem, då nu sagt 
vilken skolpåjke som hälst kann skaffa sig en sådan stämpel.79  

 
Lånbiblioteken var också av föga intresse enligt Rudbeck och hade kunnat uteslutas. 
  Den svagaste delen i verket var enligt Eichhorn den som behandlade enskilda 
bibliotek och exlibris. I denna del hade Carlander attribuerat flera okända 
bokägarmärken till personer utan att belägga deras riktighet och flera av dem var 
felaktiga enligt Eichhorn. Carlander hade också haft svårt att identifiera adliga 
personer och förväxlat flera eller tillskrivit dem exlibris som inte existerade vid tiden 
för deras död. Flera släkters och enskildas biliotek var också beskrivna under de 
offentliga bibliotek i vars ägo de befann sig. Eichhorn tyckte också att verket innehöll 
oväsentligheter i form av berättelser, episoder och småuppgifter: ”åtskilligt är alldeles 
överflödigt, osäkert och anekdotiskt af det puerila slaget”.80 Förklaringen till detta 
menade Eichhorn, bottnade i Carlanders samlande.81 

Carlander bemötte kritiken genom att diskutera enskilda felaktigheter i arbetet och 
menade att delar av det han skrivit utgjorde ”förslagsmeningar”, han uttryckte också 
sitt missnöje med att han inte fått den hjälp med arbetet som överenskommits i ett 
tidigare skede.82 

Samtidigt gav kritikerna Carlander all heder åt att ha gett sig i kast med ett så 
omfattande arbete. Han får gott erkännande för sina redogörelser över de offentliga 
bibliotekens tillkomst och ingående samlingar som han är den förste att samman-
ställa. Samma förhållande gällde hans förteckning över nations-, ordens- och 
läroverksbibliotek.  

I Eichhorns anmälan påpekades Carlanders beroende av andra personers efter-
forskningar för arbetets tillkomst.83 Carlander byggde sina redogörelser på uppgifter 
han fått av flera biblioteksmän och samlare, dessa var tillförlitliga men Carlander 
hade inte tillerkänt dem som skrivit dem deras arbete, däribland Eichhorn själv, 
Klemming med flera andra biblioteksmän och bokkunniga personer. Detta bekräftas 
i Birger Schöldströms anmälan av verket i Dagens krönika IX där han i en not räknade 
upp ett flertal personer vilka bidragit till arbetet, däribland Eichhorn, Klemming, 
Snoilsky och Rudbeck.84 Schöldström själv tillhörde en av dem som bistått Carlander 
i stor utsträckning. 1890 publicerade K. F. Werner ett Tillägg och rättelser till C. M. 
Carlanders ”Svenska bibiliotek och exlibris” i vilket han sammanställer alla de korri-
geringar och uppgifter som framkommit i recensionerna av Carlanders arbete.85 
Werners inledning i Tillägget var rätt vasst. Sjögren framhåller detta förhållande som 

                                                 
79 [Rudbeck, Johannes] –ä–, 1989. 
80 Eichhorn 1889a, NDa 5/10. 
81 Eichhorn 1889a, NDa 5/10. 
82 Carlander 1889b, NDa 21/10. 
83 Eichhorn 1889a NDa 5/10 och 21/10; [Schöldström, Birger] J-n, Th. 1889. Svenska bibliotek och 
ex-libris [Recension]. Ur dagens krönika: månadskrift för skönliteratur, teater och politik: tidstaflor. 1889, årg. 9, 
s, 753-756. 
84 [Schöldström, Birger] J-n, Th., 1889. 
85 Werner, K. F., 1890. Tillägg och rättelser till C. M. Carlanders ”Svenska bibliotek och ex-libris”. [D. 1] 
Särtryck ur Josephson, Aksel G. S. (red.) (1890). Meddelanden från Josephsons antikvariat: tidskrift i 
bibliografi. No 2, 3 och 5. 
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ett skäl till den hårda, och som han själv uttryckte det, delvis hätska kritiken som 
Carlander fick.86 

Flertalet recensioner var anonyma och det är slående med vilken nit och 
förtjusning recensenterna ägnar sig åt att räkna upp fel i arbetet samtidigt som man 
lovordar helheten och ambitionen. Det hela förefaller rätt ojust och som ett sätt för 
recensenterna att framhålla sin egen sakkunskap i ämnet. Här röjs möjligen en viss 
missunnsamhet gentemot Carlander och det arbete han faktiskt utförde. 

I förordet till 2:a upplagan påpekar Carlander återigen Eichhorns ovillighet att 
bistå honom i arbetet. Samarbetssvårigheter eller en konflikt av något slag förelåg 
alltså mellan Carlander och Eichhorn rörande arbetet med Svenska bibliotek och ex-libris 
vilket fick till följd att Carlander fick utföra arbetet på egen hand. 

Att riksbibliotekarie Carl Snoilsky läste hela korrekturet till den 2:a upplagan och 
lyckönskade författaren till att ha åstadkommit ett verk som var en guldgruva av 
uppgifter får betraktas som ett erkännande av Carlanders arbete.87 Efter andra 
upplagans utgivning publicerades återigen recensioner där kritiken upprepades men 
den var långt ifrån så hård som den varit tidigare.88 Robert Geete, biblioteksman, 
konstaterade att den nya utgåvan fortfarande hade en del fel men lovordade ändå 
verket. En viss brist på självinsikt framträder dock hos Geete. Han kritiserar 
Carlander för att förteckna bokägare för vilka han enbart har belägg genom en 
namnteckning i en bok, som i fallet Mauritz Stensson Leijonhufvud.89 Samtidigt 
anför Geete ett eget exempel på denna typ av bokinnehav när han för fram en för 
Carlander okänd bokägare vid namn Kristina Petersdotter, nunna vid Vadstena 
kloster.90 Rudbeck avhåller sig från kritik i sin anmälan av den 2:a upplagan och är av 
uppfattningen att verket har stort värde för bokvänner och forskare i personhistoria. 
Han efterfrågade dock utförligare källhänvisningar med anledning av att Carlander 
använt sig av så mycket opublicerat material.91  
 
 
2.3.3. Tidens vetenskapliga och kulturella idéer och värderingar 
Svenska bibliotek och ex-libris tillkom i en för svensk bok- och bibliotekshistoriskt 
vidkommande, mycket produktiv tid av grundforskning inom ämnet med namn som, 
Gustaf Edvard Klemming och därefter Isak Collijn, Otto Walde med flera.92 Under 
samma tid formades national- och forskningsbiblioteken till moderna institutioner 
och folkbiblioteksväsendet etablerades. Parallellt med denna utveckling genomgick 
boken en industrialiseringsprocess som omvandlade den till en industriprodukt med 
de materiella och formmässiga konsekvenser det medförde för boken som medium 
och vara. Industrialisering och modernisering födde också ett intresse för nationens 

                                                 
86 Sjögren 1911, s. 66. 
87 Carl Snoilsky var riksbibliotekarie åren 1890-1903. [Svenska Bibliotek och Ex-libris] Annonsblad 
1911.  
88 Eichhorn, Melcher 1891. Svenska bibliotek och ex-libris [Recension]. Nya Dagligt allehanda. 
Stockholm 20/7 1891. 
89 Carlander 1904, del 2:1, s. 41. 
90 Geete, Robert 1904. Något om ex-libris. Nya Dagligt allehanda. Stockholm 4/7 1904. 
91 [Rudbeck, Johannes] M. 1906. Svenska bibliotek och ex-libris [Recension]. Personhistorisk tidskrift. 
Årg. 8, häfte 1, s. 45-46. 
92 Walde 1931. 
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förflutna. Enligt Frängsmyr dominerades 1800-talets andra hälft grovt av två idé-
strömningar, dels en nationalromantisk och kulturbevarande konservatism, dels en 
oppositionell kulturradikalism.93 För att förstå Carlander och hans boksamlande vill 
jag belysa den betydelse samlingar och samlandet av föremål fick under 1800-talets 
andra hälft.  

Under 1860-talet hade Darwins evolutionstanke etablerats inom naturvetenskapen 
vilket fick till följd att man också inom historieforskningen formulerade idéer om 
utvecklingsstadier i historien och kulturen. Samlingar av naturalier och artefakter blev 
en central ingrediens i det vetenskapliga arbetet. De gav forskaren utgångspunkten 
för artbestämning och namngivning, för studier av naturens ordning, och mellan 
form och funktion.94 Samma tankar kom också att styra den kulturhistoriska 
kartläggningen och forskningen om Sveriges historia. Hans Hildebrand och Oscar 
Montelius byggde sin forskning om svensk forn- och medeltid på idéer kring utveck-
ling från enklare till mer avancerade former genom gruppering och typologisering av 
föremål.95 Genom grundande av flera museer, bland annat Nationalmuseum och 
Naturhistoriska riksmuseet institutionaliserades både de naturvetenskapliga och 
kulturhistoriska samlingarna och vi fick en växande offentlig förvaltning av 
kulturområdet. Arthur Hazelius samlade den svenska folkkulturens föremål inom 
Nordiska museet och Skansen. På både det individuella och institutionella planet 
utvecklades insamlande, ordnande, förvaltning och kommers (auktioner) kring 
föremål och samlingar till etablerade vetenskapliga och kulturella praktiker.96 
Forskarnas, initiativtagarnas och ledarnas personliga intresse för samlande av föremål 
var knutet till deras arbete för tillskapandet av de offentliga institutionerna inom olika 
fält. Samlarna bidrog också till grundläggandet av de offentliga samlingarna genom 
att skänka sina egna samlingar. Det personliga och offentliga var därmed intimt 
sammanvävt. Detta förhållande gällde också Kungliga biblioteket. 
 
 
2.3.4. Bibliotek och boksamlare  
Det omfattande arbetet med att skapa en heltäckande samling svensk litteratur i 
Kungliga biblioteket utfördes framförallt av G. E. Klemming som var verksam vid 
biblioteket åren 1844 till 1890. Klemming hade redan vid 27 års ålder donerat sin 
samling omfattande minst 10 000 band svenskt tryck till Kungliga biblioteket vilket 
sannolikt påskyndande hans karriär inom biblioteket.97 Hans arbete med att införliva 
värdefulla samlingar till biblioteket tog sig ofta drastiska uttryck och ifrågasattes 
redan av hans samtid.98 Ordnandet av nationalsamlingarna i Kungliga biblioteket 
styrdes, enligt Lindberg, av en positivistisk vetenskaplig anda i vilken litteraturen 
inordnades i fack utan anknytning till sitt ursprung.99 I praktiken innebar det att 
samlingar som kom till Kungliga biblioteket splittrades och samlingsband skars 
                                                 
93 Frängsmyr, Tore 2000. Svensk idéhistoria: bildning och vetenskap under tusen år. D. 2, 1809-2000, s. 101. 
94 Beckman, Jenny 2008. Det institutionaliserade samlandet. Christenson, Jakob (red.), Signums svenska 
kulturhistoria. Det moderna genombrottet, s. 293. 
95 Frängsmyr 2000, s. 175-177. 
96 Beckman 2008, s. 308. 
97 Ehrensvärd, Ulla (1975-1977). Gustaf E. Klemming. Svenskt biografiskt lexikon, band 21, s. 275. 
98 Ehrensvärd (1975-77). 
99 Lindberg 1977, s. 58. 
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sönder. Byteshandel mellan institutioner, liksom köp och försäljningar av böcker på 
marknaden var andra metoder som tillämpades för att skapa ett heltäckande bestånd 
av svenskt tryck. Kungliga bibliotekets ekonomiskt begränsade resurser hade givetvis 
också betydelse i sammanhanget.100 Klemming bistod också Carlander med uppgifter 
för Svenska bibliotek och ex-libris. 

Flera av de biblioteksmän som arbetade aktivt med moderniseringen av biblio-
teksväsendet var också storsamlare av böcker och betraktade sig som bibliofiler. För 
några av dem blev deras eget samlande en del av deras institutionella gärning och 
forskning på ett sätt som idag inte skulle vara möjligt eller ens tillåtet, det gäller bland 
annat Klemming. 

Under 1800-talet grundades flera idag existerande bibliofilklubbar och föreningar. 
I England The Roxburghe Club 1812, i Frankrike Société des Amis des Livres 1874 
och i Amerika The Grolier Club 1884. I Sverige såg Föreningen för bokhantverk 
dagens ljus år 1900. Även kvinnliga bokklubbar bildades. Under denna tid 
formerades boksamlande som kulturell praktik med en egen vokabulär och litteratur. 

Det boksamlandet var omgärdat av en mängd värderingar rörande böcker som 
materiella objekt och de tryckta verken som i sig utmärkte, legitimerade och konsti-
tuerade denna verksamhet.101 Till dem hör en värdering av manuskriptets eller 
tryckets sällsynthet och dess innehåll liksom av bokens materiella, formmässiga och 
estetiska kvaliteter. Bokens proveniens, d.v.s. vem som ägt boken utgjorde också en 
del av dess värde. De värderingar som genomsyrade bibliofilin kommer också till 
uttryck i Carlanders verk. I förordet till andra upplagan formulerade Carlander dessa 
idéer: 
 

Först när en bestämd plan genomgår bokmassorna, när de tillsammans utgöra något 
organiskt, när de uttrycker en mening och tillgodoser ett personligt behov, börjar biblioteket. 
[…] 
Genom afpassning efter bestämda uppgifter framkallar bibliofilen ur bok-kaoset ett 
bibliotek. Hans böcker äro ett valdt sällskap, dit ingen släppes in; hvar i fråga ny medlem 
af detta sällskap underkastas en omsorgsfull granskning, innan den får vara med, och 
sedan egaren omsider förklarat den för sin, vårdar han den med faderlig omsorg, 
skyddande den mot fukt, damm och lånare.102 
 

Carlander citerar också den danske museimannen och konsthistorikern Emil 
Hannover (1846-1923) som skrev: 
 

Af alle Samledlidenskaber er den, der omfatter Böger, en af de ældste. Har man om sig en 
Bogsamling, for hvilken man har ofret talrige flygtige Glæder, og paa hvilken man har 
anvendt mange Midler og megen Tid, er man aldrig ene. En Sköönand, der har samlet sig 
et Udvalg af Verldens Poesi, en Fagmand, der har samlet sig sin Visdoms Kilder: begge 
vilde have Fölelsen af at være i det bedste Selskab, naar de er sammen med deras Boger. 

                                                 
100 Lindberg 1977, s. 56. 
101 ’Bibliofil’ är ett begrepp som inte bör användas som vetenskaplig benämning på boksamlare eller 
deras verksamhet. Begreppet är fyllt av konnotationer som avspeglar sin tids kulturella värderingar. I 
de fall den förekommer i denna studie används termen inom citattecken. Det begrepp jag använder är 
’bibliognost’, bokkännare (SAOB). 
102 Carlander 1904, del 1, Förord, s. III-IV.  
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Man lærer ikke at blive Bibliofil. Man födes dertil, som man födes till Kunstner, og man 
være lidt af en Kunstnær, for at blive en fin og smagfuld Bibliofil.103 

 
Om Ex-libris skriver Carlander: 
 

Hvad ovanför är sagt om ett bibliotek, att det bör vara ett uttryck af egarens 
individualitet, må äfven gälla om dess Ex-libris. […] Om namn och emblem användas, 
måste densamma vara så ordnade, at det hela framstår såsom något individuelt, ty 
personligt måste ett bokegaremärke vara, så att det om möjligt bildlikt antyder egarens smak 
eller sinneriktining.104 

 
I förordets avslutande stycke citerar Carlander Heinsius: 
 

I evighetens sköte, bland så många män med gudomlig kraft”, säger Heinsius med 
hänsyftning på biblioteket i Leyden, ”sätter jag mig ned med så höjd anda och liuf 
förnöjelse, att jag beklagar alla dem, som äro okunniga om en sådan lycka.105 

 
Med dessa ord skriver Carlander in sig i en lång tradition av boksamlande och 
tillskapande av privata bibliotek. Den bibliofila dimensionen i boksamlandet kan 
tolkas som ett uttryck för förfining som höjer statusen på denna praktik över den 
rena nyttoaspekten, behovet av förströelse eller andlig stimulans vilket biblioteket 
tillgodoser. Enligt Hannover var den ett uttryck för en medfödd kunskap om 
estetiska och konstnärliga värden och därmed förbehållen en utvald skara personer. 
 
 
2.4. Tio textavsnitt om kvinnors bibliotek och exlibris 
 
I den här delen av uppsatsen kommer jag att undersöka den empiriska grunden för 
Svenska bibliotek och ex-libris. Jag diskuterar vilken typ av empiri Carlander använder sig 
av och tillförlitligheten i de historiska fakta han förmedlar. Den källkritiska analysen 
görs på utvalda textavsnitt i verket som behandlar representativa bokägare och 
bibliotek. Jag analyserar innehållet enligt de källkritiska kriterierna samtid, oberoende 
och tendens, det handlar här om den inre källkritiken enligt den källkritiska metoden. 
För att bättre kunna värdera den empiriska grunden i verket kommer jag också att 
belysa hur Carlanders arbetade med sitt källmaterial när han skrev Svenska bibliotek och 
ex-libris.  
 
 
2.4.1. Urval och tillvägagångssätt 
Underlaget för min källkritiska analys av Svenska bibliotek och ex-libris består av tio 
kvinnors bokinnehav som beskrivs i verket. Mitt urval är kvalitativt. Det bygger på 
läsning och excerpter av information om alla kvinnor som omnämns i verket som 

                                                 
103 Carlander 1904, del 1, Förord, s. IV. 
104 Carlander 1904, del 1, Förord, s. VII. 
105 Carlander 1904, del 1, Förord, s. VIII. Daniel Heinsius 1580-1655 alt. Nicolaes Heinsius 1620-
1681. 
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bokägare under perioden jag valt att studera. Av 1526 bokägare är 68 kvinnor och de 
utgör 4,5 procent av alla bokägare.106 De tio kvinnors bokinnehav som jag valt ut 
exemplifierar kronologiska och sociala förhållanden i verket. De redovisar också 
skilda bokhistoriska förhållanden, det rör sig om boksamlingar av olika storlek, från 
enstaka böcker till större bibliotek, exempel på bokägarmärkningar och olika typer av 
gåvor och förvärv. 

Adeln, framförallt högadeln, dominerar av förklarliga skäl Svenska bibliotek och ex-
libris och jag har flera kvinnor ur adeln i mitt urval, till dem hör Anna Banér och 
Maria Elisabet Stenbock. Att äga böcker och bygga bibliotek ingick i dessa kvinnors 
kulturella aktiviteter och hade betydelse för maktelitens kulturella och politiska 
nätverk. Mitt urval innehåller också exempel på kvinnor som varit yrkesverksamma, 
till dem hör aktrisen och sångerskan Beata Charlotta Eckerman och författarinnan 
Anna Maria Lenngren. Jag har också tagit med ett av Carlanders få exempel ur 
bondeståndet, Margaretha Andersdotter psalmboksinnehav, som här får representera 
alla kvinnor som ägt och läst i sina psalmböcker under tidigmodern tid. Mitt urval är 
inte statistiskt utan är gjort med avsikten att visa den boksociologiska dimension som 
finns i Svenska bibliotek och ex-libris.107 Verket bygger i första hand på källmaterial som 
har märkts med en ägaranteckning, ett bokägarmärke av något slag. Vill man studera 
bokinnehav och spridning av böcker inom olika befolkningslager och yrkeskategorier 
mer generellt kan man använda andra källor, exempelvis dödsboförteckningar. Gösta 
Lext gör en sådan studie i Bok och samhälle i Göteborg 1720-1809 (1950). 

I min granskning kommer jag att belysa historiska fakta och påståenden som görs 
rörande dessa bokinnehav och bibliotek enligt källkritikens kriterier tid, oberoende 
och tendens. I den källkritiska analysen diskuterar jag också tendenser och historiska 
förhållanden knutna till genus som kan avläsas i textavsnitten. Den källkritiska 
analysen föreligger i Tabell 1: Källkritisk analys av tio kvinnors bokinnehav i ’Svenska 
bibliotek och ex-libris’. Textunderlaget för Tabell 1 redovisas i Tabell 2: Källgranskade 
textavsnitt i ’Svenska bibliotek och ex-libris. I Tabell 1 har informationen i textavsnitten ur 
Svenska bibliotek och ex-libris omformulerats till fakta, påståenden och belägg som jag 
funnit i textavsnitten. Fakta kan vara uppgifter om en persons födelse och död, en 
bok eller ett bokägarmärke som Carlander anför. Påståenden är uppgifter rörande en 
persons liv och verksamhet eller värderande uttalanden som Carlander gör. Eftersom 
källorna är av olika slag kallar jag för enkelhetens skull alla för belägg i min analys. Att 
ordna informationen från textavsnitten på detta sätt klargör relationen mellan fakta, 
påståenden och de källor d.v.s. det underlag som Carlander använder sig av i sin 
redogörelse. Jag diskuterar fakta, påståenden och belägg utifrån källkritiska kriterier 
och sammanfattar dem för varje enskilt textavsnitt och bokinnehav. Tabell 1 
innehåller också min värdering och analys av fakta, påståenden och belägg för varje 
textavsnitt och enskild persons bibliotek. Här omnämner jag även eventuell tendens i 
de studerade textavsnitten. En del av min analys föreligger alltså i tabellen och jag 
diskuterar dem mer övergripande i den löpande texten. Med detta tillvägagångssätt 
undersöker och analyserar jag alltså den empiriska och vetenskapliga grunden för 
Svenska bibliotek och ex-libris. 

                                                 
106 Antal kvinnor, män och släktbibliotek och deras andelar i verket redovisas i Tabell 3. 
107 Lext, Gösta 1950. Bok och samhälle i Göteborg 1720-1809, kapitel 8. 
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Analysen av Svenska bibliotek och ex-libris utgår från de källor som Carlander hade 
tillgång till vid tiden för sitt arbete. Jag tar inte tagit i beaktande vad efterföljande 
forskare kan ha kommit fram till när jag värderar Carlander. Låt mig förtydliga med 
ett exempel; för personuppgifter refererar Carlander bland annat till den för sin tid 
aktuelle Gabriel Anreps Svenska adelns ättar-taflor (1858-1864) och inte den senare 
publicerade och mer tillförlitliga Den introducerade svenska adelns ättartavlor (1925-1836) 
av Gustaf Elgenstierna. För att värdera användbarheten av Svenska bibliotek och ex-libris 
har jag i efterhand verifierat Carlanders uppgifter i senare publicerade källor, 
exempelvis Elgenstierna. 
 
De bokinnehav jag valt att studera omfattar följande 10 personer och textavsnitt ur 
Svenska bibliotek och ex-libris: 
 

Anna Gustafsdotter Banér 1585-1656, Gabriel Bengtsson Oxenstierna 1586-1656 
  (SBE 2:1, s. 59-64 samt 2 planscher) 
Maria Elisabeth Stenbock 1640-tal-1693 (SBE 2:1, s. 130 samt plansch) 
Anna Elvia 1664-1741 (SBE 2:1, s. 190-191) 
Lovisa Ulrika Sparre 1711-1768 (SBE 2:2, s. 436-37) 
Wiveka Trolle 1721-1806, Wibyholms släktbibliotek (SBE 2:2. s. 693-696) 
Sara Catharina Sahlgren 1748-1818 (SBE 2:2, s. 736) 
Anna Maria Lenngren, f. Malmstedt 1755-1817 (SBE 3, s. 54-55) 
Margaretha Andersdotter, levde 1784 (SBE 4:2, s. 609) 
Beata Charlotta Eckerman 1758-1790 (SBE 3, s. 274) 
Lea Gisiko 1778-1850 (SBE 3, s. 90-91) 

 
Det huvudsakliga innehållet i Carlanders bibliotekshistoriska redogörelser över 
enskilda bibliotek består av personuppgifter och beskrivningar av boksamlingar och 
bokägarmärkningar. Personuppgifternas omfattning och innehåll varierar, de 
förmedlar levnadstid, plats för födelse och död, äktenskap, familjerelationer och 
uppgifter om titlar och verksamhet. Därefter följer beskrivningar över 
bokägarmärken med referenser till exemplar, beskrivningar av boksamlingar och 
bibliotek för varje person, makar eller släktbibliotek. Min källkritiska analys föreligger 
i Tabell 1. I det följande gör jag några sammanfattande kommentarer till Tabell 1 och 
för en diskussion kring de tendenser som föreligger i textavsnitten.  
 
 
2.4.2. Källvärdering av personuppgifter 
För 7 av 10 personer saknas belägg för de personuppgifter som meddelas. Carlander 
anför för Lea Gisikos del hennes dödsannons i Inrikes tidningar men meddelar inte 
datum för publicering. Lovisa Ulrika Sparres levnad beskrivs av Carlander genom ett 
citat ur W. F. Von Ehrenheims Tessin och Tessiniana (Stockholm 1819). Vad gäller 
Eckerman föreligger flera referenser. För att upplysa ”forskaren” har Carlander i 
hennes fall tillhandahållit en längre referenslista över verk som lämnar uppgifter om 
hennes liv. Eichhorns koppling till porträttet av Eckerman som omnämns antyder att 
han kan ha bidragit med de källhänvisningar om skådespelerskan vilka Carlander 
förmedlar.  
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Belägg för personuppgifter saknas alltså till övervägande delen i Carlanders 
redogörelser, de är emellertid korrekta så långt jag har kunnat bekräfta dem i samtida 
och senare källor. De källor av beskrivande karaktär som Carlander hänvisar till 
rörande Ulrika Lovisa Sparre och Beata Eckerman är äkta, samtida och kan 
naturligtvis till viss del innehålla värderingar rörande personens liv och gärningar, 
men vad gäller personuppgifter får de bedömas som tendensfria. En dödsannons 
innehåller också korrekta personuppgifter, den tendens som kan föreligga är att den 
omtalar den döde i positiva ordalag och undanhåller sådant som framstår som 
mindre värdigt. Den kan också uttrycka samtidens värderingar om hur man förväntas 
och/eller bör leva sitt liv.   

Vad gäller omfattningen av de personuppgifter som lämnas så är de till viss del 
ofullständiga. För Anna Banérs del saknas uppgifter om födelse och död trots att de 
föreligger i Anrep och också fanns med i 1:a upplagan av Svenska bibliotek och ex-libris 
1889. Carlanders har istället placerat henne under maken Gabriel Oxenstierna och 
hennes levnadsår har fallit bort. För Maria Elisabet Stenbock kan jag inte fastställa 
födelseår, nutida källor lämnar olika uppgifter eller avstår från att fastställa året. 
 
 
2.4.3. Källvärdering av uppgifter om boksamlingar och bokägarmärkningar  
Den källkritiska redovisningen av Carlanders beskrivningar av bokinnehav, bibliotek 
och bokägarmärkningar visar hur han arbetat med böcker och märkningar som 
kvarlevor för att belägga märkningars och boksamlingars ägare. Han ger överlag 
relativt utförliga beskrivningar av både form och innehåll i de märkningar som han 
redogör för. Märkningens produktionsteknik, placering och innehåll beskrivs. Han 
lämnar också uppgifter på varianter av märkningar. Denna detaljrikedom implicerar 
att han haft tillgång till primärkällan eller en återgivning av primärkällan. Samtidigt 
kan vi konstatera slarv och/eller felaktigheter som i fallet med Oxenstiernas 
bokägarmärke nr 5 och 7 (Tab. 1).  

I åtta av de tio studerade bokinnehaven beskrivs bokägarmärkningar av Carlander. 
Två av de åtta (Sparre och Gisiko) innehåller en beskrivning av primärkällan men 
saknar hänvisning till exemplar, katalog eller annat underlag. I ett flertal fall ges en 
beskrivning av märkningarna som primärkällor men källhänvisningarna är 
ofullständiga i ett eller annat avseende. Det gäller Banér, Andersdotter, Sparre och 
Sahlgren. I flera fall föreligger samtidigt ett underlag i arbetsmaterialet, men detta 
refereras inte av Carlander. Det gäller Elvia, Sparre, Sahlgren och Gisiko. För Viveka 
Trolles och Beata Eckermans del redovisas bokinnehavet utan bokägarmärkningar. 
För Trolles del har Carlander använt sig av uppgifter lämnade av Carl Trolle-Bonde 
och när det gäller Eckerman, så vitt vi vet, en bouppteckning och en del litteratur.  
 
 
2.4.4. Carlanders arbetsmetoder 
Carlander berättar i förordet till 2:a upplagan av Svenska bibliotek och ex-libris att den 
1:a upplagan använts som ett korrektur i arbetet med den följande upplagan och så är 
verkligen fallet. Interfolierade exemplar av 1:a upplagan av Svenska bibliotek och ex-libris 
föreligger i Lunds universitetsbiblioteks arkiv och genom dem har jag kunnat studera 
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delar av Carlanders underlag och arbetsmetoder.108 De interfolierade exemplaren av 
1:a upplagans tre delar omfattar fem tjocka band. Till bandsviten hör ytterligare tre 
volymer innehållande Carlanders anteckningar och underlag för boksamlingar till den 
2:a upplagan.  

De fem första banden innehåller många rättelser av korrekturfel och korrigeringar 
genom tillägg och strykningar av uppgifter. Den tryckta texten har kompletterats med 
utklipp ur auktionskataloger, artiklar ur dagstidningar och tidskrifter, antecknade 
referenser och bilder. Här finns många avrivningar av bokstämplar, utklippta eller 
utskurna namnteckningar och andra märkningar, exlibris i original eller tryckta 
avbildningar av bokägarmärken. Materialet vittnar om hur boksamlaren klippt och 
skurit i sitt källmaterial. I volymerna har Carlander också samlat ett stort antal 
recensioner av 1:a upplagan av Svenska bibliotek och ex-libris.  

I arbetet med att kartlägga enskilda bibliotek använde sig Carlander av böcker som 
cirkulerade på marknaden vid tiden för sitt arbete och han belägger bokinnehav 
genom bokauktionskataloger där de beskrivs. Återkommande görs referenser till A. 
F. Kurcks, Cederhielmska biblioteket på Säby och Chr. Eichhorns auktionskataloger 
för att belägga bokinnehav.109 Eichhorn hade en exceptionell samling av bokband 
och provenienser som såldes på auktion år 1891. Maria Stenbocks böcker är bara ett 
sådant exempel i Carlanders arbete. Carlander förvärvade själv inte böcker på 
auktioner enligt egen uppgift, men han använde sig av katalogerna i arbetet med att 
belägga bokägarmärkningar och boksamlingar. Anna Maria Lenngrens märkta bok 
som Carlander finner på Brobergs auktion 1895 är ett annat exempel (Tab. 1).  

Carlander skrev också brev till ägare och förvaltare av släktbibliotek. Hans 
redogörelser utgörs alltså av samtida nära vittnesmål om godsens och de adliga 
släkternas berättelser om sina bibliotek. De är inte systematiska i något avseende utan 
fragmentariska och bygger på vad godsägare och släktöverhuvuden själva kunnat och 
velat förmedla om sina boksamlingar och bibliotek. Samma förhållande gäller för de 
offentliga biblioteken, Carlander fick redogörelser över samlingarnas innehåll och 
provenienser av företrädare för biblioteken. Några brev föreligger inte i det 
arbetsmaterial jag studerat men då och då meddelar Carlander i Svenska bibliotek och 
ex-libris att han fått sina uppgifter eller material från någon person, vilket är fallet med 
Oxenstiernas och Banérs vapenstämplar och Viveka Trolles bibliotek.  

Carlander annonserade även efter uppgifter. I dagstidningen Gotlänningen har 
Carlander infört en annons med följande innehåll: ”Magnus Söderhamn, uppgifter 
                                                 
108 Carlander, C. M., Materialsamling för 2:a uppl. av Svenska bibliotek och exlibris. 8 band. Hasse W. 
Tullbergs bibliografiska samlingar. Lunds universitetsbiblioteks arkiv. 
109 Bukowski, Henryk (red.) 1896. Förteckning öfver större delen af den rikhaltiga och dyrbara boksamling som 
tillhört .. friherre Arvid Fredrik Kurck, i skandinavisk historia och topografi, äldre svenskt och danskt tryck, vitterhet, 
sällsyntare tidningar och tidskrifter, jagt och fiske, kuriosa m. m. hvilken kommer att försäljas ... lördagen den 3 
oktober 1896 ... (Enl. Almquist 1906-19011, del 2, post 4679, redigerades katalogen av C. J. Broberg); 
Förteckning öfver f. d. Cederhielmska biblioteket på Säby. 1, Första afdelningen. Auktion härå förrättas å Stockholms 
Bokauktionskammare Lördagen d. 23 november 1878 och följande auktionsdagar ....;  Förteckning öfver f. d. 
Cederhielmska biblioteket på Säby. 2, Andra afdelningen. Auktion härå förrättas å Stockholms 
Bokauktionskammare Onsdagen den 17 november 1880 och följande auktionsdagar .... (1880). (Enl. Almquist 
1906-19011, del 2, post 4211, redigerades katalogen av C. J. Broberg). Bukowski, Henryk (red.) 1891. 
Förteckning öfver ... amanuensen i Kongl. biblioteket Christofer Eichhorns efterlemnade dyrbara och valda samlingar: 
Sjette afdelningen: Boksamling, innehållande arbeten med mera kända personers namnteckningar eller 
biblioteksmärken, samt bundna i värdefulla eller karakteristiska band, hvilken kommer att försäljas ... onsdagen den 3 
juni ... 1891 ... (Enl. Almquist 1906-19011, del 2, post 4691, redigerades katalogen av A. Victorin). 



30 

ang. Magnus Söderhamn, vilken lefvde på 1770-talet, önskas av undertecknad, 
hvilken tacksamt vill ersätta för arkivforskning och omkostnad. Stockholm i 
december 1900. C. M. Carlander. Grosshandlare. (G. 6834) 2193”.110 I del 4 av 2:a 
upplagan föreligger en redogörelse omfattande tre sidor text där Carlander berättar 
om sina efterforskningar av Söderhamn. Med hjälp av flera personer genomletas ett 
stort arkivmaterial. Sökandet slutar i en bouppteckning från 1792 efter en sillpackare 
vid namn Magnus Söderhamn och dennes hustru, Elisabeth Boveng vars boksamling 
utgjordes av en bibel, en psalmbok och 3 stycken diverse böcker. Carlander 
konstaterar att mannen i fråga inte kan ha ägt ett exlibris.111 Exemplet Söderhamn 
antyder hur långt Carlander kunde sträcka sig för att hitta uppgifter han sökte efter. 
Samtidigt kan jag konstatera att hänvisningar till källor i arkiv är sällsynta i både 
arbetsmaterial och den 2:a upplagan av Svenska bibliotek och ex-libris. I arbetsmaterialet 
föreligger en hel del hänvisningar till tryckt äldre och samtida litteratur även om dessa 
inte alltid refereras i den 2:a upplagan. Arbetsmaterialet alla rättelser och tillägg visar 
att den kritik av 1:a upplagan som framfördes var korrekt i flera avseenden. Ref-
erenserna i den 2:a upplagan är också fler än i den 1:a upplagan även om de, som vi 
sett, till viss del saknas i den senare upplagan. 
 
 
2.4.5. Tendenser 
Vilka tendenser finns då i de textavsnitt jag studerat? Det föreligger en del yttranden 
som blottlägger värderingar både rörande bokinnehav och genus. Tydligast i verket 
framträder de tendenser som är knutna till böckers, bokinnehavs och biblioteks värde 
och dessa bottnar i de ”bibliofila” värderingar som förelåg i tiden. 

Exempel på sådana tendenser finns i uttalandet om Oxenstiernas böcker vilka är 
”praktfullt bundna i helfranska band och försedda med hans prydliga vapenstämpel” 
(Tab. 1.1). Och Margaretha Andersdotters Psalmbok och bokägarmärkning är enligt 
Carlander inte av något intresse annat än som exempel på bokbindarkonst (Tab. 1.8). 
Om Beata Eckermans boksamling skriver Carlander: ”Det hela ett litet valt bibliotek” 
(Tab 1.10). Kommersrådet Nicklas Sahlgren omnämns av Carlander som ”den 
bekante mecenaten och donatorn” vilket visar att Carlander vänder sig till en läsare 
som underförstått vet att Sahlgren verkade som mecenat och donator (Tab. 1.6). 

Carlander beskylldes av sina recensenter för att ta med oväsentliga fakta och 
anekdotiska uppgifter och de källgranskade textavsnitten innehåller exempel på det. 
Porträttet av Lea Gisiko som fanns i privat ägo är ett exempel, breven till och från 
Anna Maria Lenngren är en annan oväsentlig uppgift i sammanhanget (Tab. 1.7 och 
1.9). Det finns fler exempel i Svenska bibliotek och ex-libris av samma slag.112 Carlander 
avhåller sig emellertid från att förmedla en del berättelser, bland annat legenden 
rörande Maria Stenbock.113  

Inom källkritiken brukar man tala om tendens genom urval. Tendensen i 
Carlanders urval kan till viss del beskrivas som en frånvaro av urval. Mitt intryck är 
att Carlander redovisar allt han kan finna som vittnar om bokinnehav, boksamlingar 

                                                 
110 Carlander, Svenska bibliotek och ex-libris [manuskript]. 1889, band 2, s. 394, LUBA. 
111 Bokägarmärket föreligger enligt Carlander i KB:s samlingar. Carlander 1904, del 4, s. 724-727. 
112 Se till exempel Vendela Skytte; Carlander 1904, del 2:1, s. 76-77. 
113 Berg & Stålberg 1864-1866, s. 356-357. 
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och märkningar av böcker som han omedvetet och medvetet tillskriver ett värde. 
Lärda personer är av särskilt intresse. Exemplet Anna Maria Lenngren illustrerar 
saken rätt väl (Tab. 1.7). Carlander vet att Lenngren rimligen haft en boksamling 
eftersom hon är en välkänd författare och han vill gärna ha med henne i sitt verk. De 
bokägarmärken han beskriver som tillhöriga Lenngren utgör donationer d.v.s. det är 
böcker med märkningar som hon har fått som gåvor, det är hennes bok men 
märkningen är inte hennes egen. Det finns fler exempel i verket på bokägarmärken 
som är donationer och personer som är upptagna i verket utan att deras bokinnehav 
beläggs.114 Ett annat exempel är Margaretha Andersdotter vars Psalmbok och 
märkning av denna Carlander beskriver (Tab. 1.8). Carlander missar poängen med 
detta mycket intressanta typexempel genom att anföra bibliofila motiveringar till att 
han förtecknar detta bokinnehav. Carlander fick kritik för sitt breda urval och jag 
återkommer till det när jag diskuterar Svenska bibliotek och ex-libris innehåll och 
användbarhet. 

 
 

2.4.6. Tendenser i ett genusperspektiv 
Det föreligger även värderingar och tendenser i urval i Svenska bibliotek och ex-libris 
som kan knytas till genus. I de källgranskade textavsnitten återfinns exempel som 
visar vilka uttryck tendenserna har.  

Anna Banérs bokinnehav redovisas under maken Gabriel Oxenstiernas bibliotek 
(Tab.1.1.). Detta förhållande gäller fler kvinnors böcker och bibliotek i verket än dem 
jag källgranskat här. Carlander rubricerar bokinnehav på personer i Svenska bibliotek 
och ex-libris, det gäller både kvinnor och män. Men läser man närmare och söker i 
registret finner man snart en rad kvinnor vars bokinnehav beskrivs under makens 
bibliotek. Andra kvinnor är omnämnda under gods och gårdars bibliotek, till exempel 
Viveka Trolle (Tab. 1.5). Manliga bokägares hustrur omtalas inte av Carlanders 
förutom i de fall hustrun verkat tillsammans med mannen och på olika sätt lämnat 
vittnesbörd om denna aktivitet, till exempel Anna Banér, Eva Bielke (1706-1778) och 
Gustafva Eleonora Görwell (1769-1840).115 Ett annat exempel är Sofia Elisabeth 
Brenner (1659-1730) vars böcker finns beskrivna i en passage under maken Elias 
Brenner (1647-1717). Carlander redogör för tillkomsten av katalogen över Elias 
Brenners bibliotek efter dennes död, Sofia Brenner sammanställde katalogen som 
sedan trycktes på Eric Benzelius bekostnad: 
 

I förteckningen ingår äfven fru Brenners böcker att döma af den mängd poetiska arbeten 
der uppräknas, börjande från Tassos Aminta och D. P. Flemings Deutsche Poemata till 
Filip von Zesens dichterisches Rosen- und Lilienthal och Joh. Titzens von der Kunst 
hochdeutsche Verse und Lieder zu Machen, hvarförutan till skaldinnans bibliotek böra 
kunna räknas sådana verk som Kandir- und Kochen-Kunst samt Le Parfumeur françois. 

                                                 
114 Om Christin Gyllenstierna Görwll (1646-) berättar Carlander enbart att hon var bildad och känd 
för sin lärdom (Carlander 1904, del 2:1, s. 366). För Hedvig Ulrica Taube (1714-1763) och Elsa 
Dorethea Tham (1756-1821) redovisas böcker som sannolikt är donationer (Carlander 1904, del 2:2, s. 
470 och del 3, s. 70). 
115 Carlander 1904, del 3, s. 121-122 och 342. 
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Bland böcker hvilka endast för Brenner voro njutbara, må nämnas ett antal arbeten på 
finska språket...116 

 
Carlander var inte okunnig om Sofia Elisabeth Brenners lärda aktiviteter, 
författarskap och bibliotek – någon egen rubricering har hon emellertid inte fått i 
verket. Vi kan konstatera att Carlander inte bara drar sina slutsatser rörande vilka 
böcker som tillhör Sofia Brenner utifrån hennes författarskap utan också utifrån 
genus.  

I Svenska bibliotek och ex-libris är personuppgifterna färre rörande kvinnor och de är 
också ofullständiga. Kvinnors adliga titlar och annan verksamhet redovisas inte i 
samma utsträckning. I de källgranskade textavsnitten omtalas kvinnors äktenskap och 
deras makars adliga titlar och verksamheter. För kvinnornas del glömmer Carlander 
ibland att nämna adliga titlar och verksamhet eller så är de ofullständiga, det gäller 
Anna Banér, Maria Stenbock och Viveka Trolle. Detta förhållande gäller många 
kvinnor i Svenska bibliotek och ex-libris.117 Kvinnorna omtalas genom sina fäder, bröder 
och makar. Faderns och makens titlar och verksamhet noteras. Manliga bokägares 
hustrur omnämns inte på motsvarande sätt med mindre än att hon gjort sig känd för 
sina bokliga aktiviteter i någon form, som i fallet Sofia Brenner och Gustafva 
Eleonora Görwell. Rörande Eckermans boksamling uttalar Carlander också 
förminskande omdömen som knappast skulle ha fällts om en mans bibliotek; ”det 
hela ett litet valt bibliotek” (Tab.1.10). Kvinnors utseende utgör också en 
kvalifikation som gärna omtalas och som här illustreras genom Lea Gisiko (Tab. 
1.9).118 Ett annat exempel är Carlanders redogörelse över dottern till Anders Anton 
von Stiernman, Andrietta Catharina (1730-tal-1815), som ärvde sin fars bibliotek: 
”Traditionen vill veta att [Olof] Celsius gifte sig med v. Stiernmans ’fula dotter’ för 
att komma i besittning av biblioteket”.119 
 
 
2.4.7. Historiska förhållanden 
Att personuppgifterna är färre rörande kvinnor kan till viss del förklaras med att de 
inte var aktiva i samhället på samma sätt som män och att deras aktiviteter inte 
lämnat samma spår i arkiven. Äldre tiders rättsliga förhållanden och kvinnors 
underordnade ställning i samhället avspeglas på detta sätt i en bibliotekshistorisk 
översikt och redovisning, liksom Carlanders egna genusvärderingar. Oxenstiernas 
och Banérs bibliotek och bokägarmärkningar illustrerar förhållandet. De båda 
makarnas vapen på vardera pärmen av en bok symboliserar de båda adliga ätternas 
förening genom äktenskap. Placeringen av vapnen i sig blottlägger ett makt- och 
egendomsförhållande, en genusordning, mellan makarna genom placeringen av 
Oxenstiernas vapen på främre pärmen och Banérs på den bakre pärmen av böckerna. 
Carlander bygger vidare på denna genusordning i sin redovisning av Oxenstiernas 
och Banérs bibliotek. 

                                                 
116 Carlander 2:1, s. 156. 
117 Det gäller bland annat Ebba Brahe, Anna Wrangel, Vendela Skytte, Catharina Gyllenstierna och 
Brita Cruus. 
118 Även Vendela Skytte omtalas som känd för sin skönhet. Carlander 1904, del 2:1, s. 76. 
119 Andrietta von Stiernman och Olof Celius. Carlander 1904, del 2:2, s. 482-483 och 643. 
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Genus avspeglas därmed på två plan i Svenska bibliotek och ex-libris; i de historiska 
förhållanden som Carlander redogör för och på verknivå, d.v.s. i Carlanders egen 
tolkning och framställning av historiska förhållanden. De är båda ett uttryck för 
materiella, rättsliga och kulturella värderingar som kan knytas till de privata 
bibliotekens och bokinnehavets genusordning i historisk tid. Dessa förhållanden kan 
avläsas i Svenska bibliotek och ex-libris. Av det totala antalet bokägare (släktbibliotek, 
män och kvinnor) i verket under tidigmodern tid utgör andelen kvinnor endast 4,5 
procent, jfr Tabell 3. Att samla böcker och bygga bibliotek var (och är) en kulturell 
praktik vars innehåll kan knytas till manligt kön. Som materiellt objekt bekräftar 
biblioteket mannens bildningsnivå, ekonomiska resurser, sociala och kulturella status. 
En boksamling bidrar starkt till mannens kulturella kapital. 

I ett genusperspektiv var Carlander tidstypisk, samtidigt tror jag man kan hävda 
att han faktiskt tog kvinnors bibliotek och bokinnehav i relativt stort beaktande. 
Svårigheterna med att belägga kvinnors bokinnehav och bibliotek kan belysas med 
den diskussion Ann Öhrberg för i sin avhandling Vittra fruntimmer (2001) kring 
arbetet med att belägga kvinnors författarskap. Hennes kartläggning och urval bygger 
på äldre och senare specialkataloger över kvinnliga författare såväl som mer generella 
och litteraturvetenskapliga referensverk.120 Hon framhåller hur kanon upprepas in i 
modern tid och därmed tappar både kvinnliga och manliga författare. Carlander själv 
var intresserad av kvinnors bokliga verksamheter och författarskap. Han stödde sig 
bland annat på Bergs och Stålbergs Anteckningar om svenska qvinnor (1864-1866). Ett 
annat betydelsefullt referensverk är Sigrid Leijonhufvuds och Sigrid Brithellis 
bibliografi Kvinnan inom svenska litteraturen intill år 1893 som var samtida med Svenska 
bibliotek och ex-libris. Båda verken innehåller samma typ av personuppgifter; födelse- 
och dödsår, föräldrar och äktenskap. Ett interfolierat exemplar av Kvinnan i den 
svenska litteraturen med många rättelser och tillägg utförda av Carlander finns bevarat 
på KB och har sannolikt använts i arbetet med den 2:a upplagan av Svenska bibliotek 
och ex-libris. Jag bedömer att Carlander var genuint intresserad också av kvinnors 
personhistoria och bokinnehav och att Svenska bibliotek och ex-libris i det avseendet har 
relativt god täckning utifrån det källmaterial verket är byggt. 
 
 
2.5. Sammanfattning 
 
Svenska bibliotek och exlibris samlar en stor mängd information om personer, 
levnadsförhållanden, bokinnehav och bibliotek av blandad karaktär. För de privata 
bibliotekens del utgörs den röda tråden i verket av människor och de spår de lämnat i 
böcker och andra dokument som berättar om deras bokinnehav och boksamlingar i 
historisk tid. Kritiken var som vi sett väldigt hård vid tiden för den 1:a upplagans 
publicering. Efter utgivningen av den 2:a upplagan kom färre recensioner och 
anmälningarna var mildare även om problemen med referenser påtalades också då. 
Att källkritiskt värdera Svenska bibliotek och ex-libris kan därför tyckas vara som ett 
försök att slå in redan en öppen dörr. Men den bibliotekshistoriska forskningen är 
liten i Sverige och Svenska bibliotek och ex-libris utgör genom sin heltäckande karaktär, 

                                                 
120 Öhrberg 2001, s. 26-31. 
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en naturlig startpunkt om man vill överblicka de privata bibliotekens historia fram till 
sekelskiftet 1900. Syftet med min källkritiska värdering av Svenska bibliotek och ex-libris 
har varit att undersöka vilka historiska fakta verket förmedlar och om de vilar på 
vetenskaplig grund. I förlängningen handlar det om och hur Svenska bibliotek och ex-
libris kan användas för fortsatt bibliotekshistorisk forskning. Eftersom studien och 
mina frågor rör kvinnors bibliotek har jag haft ett genusperspektiv på min analys. 
Min hypotes har varit att verket innehåller historiska fakta som kan bearbetas i nya 
studier. Här kommer jag att göra en sammanfattning av vad jag kommit fram till i 
min källkritiska studie. Det handlar dels om yttre förhållanden relaterade till Svenska 
bibliotek och ex-libris, dels om vad den inre källkritiska analysen av verket har visat. 
 
 
2.5.1. Yttre förhållanden 
Vid tiden för Svenska bibliotek och ex-libris publicering hade samlande, ordnande och 
förvaltning av artefakter, dokument och naturalier utvecklats till etablerade praktiker 
som vilade på vetenskaplig grund. Det institutionella samlandet kan svårligen skiljas 
från de personer som verkade vid bibliotek och museer, Klemming är ett exempel, 
Hazelius ett annat. På det privata planet etablerades samlandet också som en kulturell 
praktik i den bildade borgar- och överklassen. Böcker var vid sidan av konst, en 
samlardomän som hade stor utbredning inte minst bland män. 

För författaren Carlander var samlandet i sig en stark drivkraft i arbetet med 
Svenska bibliotek och ex-libris som påverkade både innehåll och utformning av verket. 
Materialet i sig är enormt, människor som ägt böcker finns i överflöd. Carlander är 
självlärd, han tror på sitt material, men hans samlarbehov hindrar honom från att klart 
bedöma arbetet och göra de avgränsningar och vetenskapliga bedömningar som 
samtiden ansåg behövliga. Den kritik han fick bör han ha förstått, men han var inte 
villig att ta konsekvenserna eftersom han då skulle ha tvingats lägga material åt sidan 
som han inte hade förmågan eller viljan att släppa. Han inför till viss del referenser 
och rättar fel i sitt material men dess grundstruktur och innehåll ändras inte på några 
väsentliga punkter, verket byggs bara ut.  

Carlander ville skriva bibliotekshistoria men han hade sannolikt inga vetenskapliga 
ambitioner med sitt verk, hans motiv för att sammanställa och ge ut Svenska bibliotek 
och ex-libris var personliga, det är hans samlande som driver honom. Genom att 
samla, ordna och publicera alla spår av bokägarmärken, samlingar och bibliotek i 
Svenska bibliotek och ex-libris skriver han in sig i en boklig och lärd och gemenskap. 
Verket innehåller också, som vi sett, en del ”bibliofila” tendenser.  

I recensionerna fördes bland annat en diskussion kring hur avgränsningarna i 
Svenska bibliotek och ex-libris borde ha formulerats. Man avfärdar en rad bibliotekstyper 
som icke relevanta för arbetet, till dem hörde skolbibliotek, lånbibliotek, enskilda 
bibliotek utan bokägarmärken, vissa typer av bokägarmärkningar och böcker med 
märkningar utan identifierade ägare. En del av denna kritik bottnade enligt min 
uppfattning i samtidens ”bibliofila” värderingar. Man menade bland annat att 
Carlanders urval inte hade avgränsats till en redogörelse för egentliga bibliotek och 
exlibris d.v.s. vissa typer av bibliotek och bokinnehav. Som vi sett innehåller Svenska 
bibliotek och ex-libris flera exempel på bokinnehav och märkningar av böcker som 
enbart bygger på enstaka bevarade exemplar av böcker, kvarlevor. Själv gav Eichhorn 
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en mycket klar definition av vad han avsåg med ett exlibris och en bokägaremärkning 
men däremot inte vad han menade konstituerade ett bibliotek. En betydligt svårare 
avgränsning att formulera än den av exlibris. Exlibriset kan i sammanhanget ses som 
en symbol, ett märke och en kulturell kod som uttrycker ägande och status. Hade 
Carlander lyssnat mer på sina kritiker och också hållit sig till de ramar som han själv 
formulerar i förordet till Svenska bibliotek och ex-libris hade verket inte fått den 
omfattning det fick. Samtidigt utgör en sådan avgränsning en stor svårighet i fråga 
om privata bibliotek för när blir en enskild boksamling ett bibliotek? För verkets del 
fick dessa inbyggda svårigheter till följd att det redovisar en rad olika former av 
bokinnehav, bibliotek och bokägarmärkningar. Här föreligger en tendens genom 
urval där urvalet i sig inte vilar på vetenskaplig grund utan snarare kan betraktas som 
en samling av bokägarmärken, bokinnehav och bibliotek. Samtidigt vill jag framhålla 
att detta samlande av kvarlevor och redogörande för olika former av bokinnehav 
som Carlander ägnade sig åt, i sig bär på ett vetenskapligt förhållningssätt.121  
 
 
2.5.2. Inre kritik 
Den källkritiska analysen av de textavsnitt i Svenska bibliotek och ex-libris som jag gjort 
visar att många av de historiska fakta, särskilt personuppgifterna, inte vilar på 
vetenskaplig grund eftersom Carlander inte belägger sina påståenden och refererar 
sina källor. För personuppgifterna saknas de i sju av tio fall och de källhänvisningar 
som lämnas är ofullständiga. I de fall personuppgifter föreligger är de hämtade från 
referenslitteratur så långt jag kunnat konstatera. Empiriska uppgifter om en persons 
levnadsår, släktrelationer och civilstånd är antingen sanna eller falska oavsett om de 
hämtas i primärkällor eller i referenslitteratur. De kan verifieras, oberoende och 
tidskraven kan rimligen ses som mindre viktiga i sammanhanget. Beroendet av 
referenslitteratur för personuppgifter i Svenska bibliotek och ex-libris är därmed inte ett 
problem menar jag, ett större problem är avsaknaden av referenser. 

Samtidigt kan jag konstatera att i Carlanders arbetsmaterial förekommer 
hänvisningar till äldre och samtida biografisk litteratur som för sin tid sannolikt 
ansågs tillförlitlig, flera av dem används ännu idag, exempelvis de kyrkliga stiftens 
herdaminnen och Svenskt biografiskt lexikon som har en pågående utgivning. Carlander 
har alltså verifierat sina uppgifter även om han inte meddelar sina belägg alla gånger. 
Hans avsikt har varit att lämna riktiga uppgifter. De personuppgifter jag kunnat 
kontrollera har också visat sig vara korrekta enligt senare tiders referenslitteratur.122 
Problemet med referenser kvarstår dock. 

Personbeskrivningar däremot, särskilt de som inte uppfyller tidskravet, har svårt 
att uppfylla ett oberoendekrav som jag ser det. De kräver verifiering från flera 
oberoende källor för att bekräftas. Risken för tradering är uppenbar när man 
använder den typen av information i en biografisk beskrivning. Sådana referenser 
förekommer i Carlanders arbete, exempelvis om Lovisa Ulrika Sparre. I Svenska 

                                                 
121 Jfr samtidens inställning till Arthur Hazelius insamlingar av kulturarv, vilket av en del personer 
bedömdes som skräp. Hammarlund-Larsson, Cecilia 2004. I denna tid af slapp nationalkänsla: om 
Artur Hazelius, vetenskapen och nationen. Samhällsideal och framtidsbilder : perspektiv på Nordiska museets 
dokumentation och forskning, s. 22-24. 
122 Jag har inte kunnat verifiera Margaretha Andersdotters och Lea Gisikos levnadsår. 
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bibliotek och ex-libris föreligger även beroende till närstående uppgiftslämnare rörande 
personer, böcker och bibliotek. De uppfyller i många fall tidskriteriet men 
uppgifterna är inte alltid oberoende och de kan också ha tendenser. Viveka Trolle är 
ett exempel i mitt underlag. 

Som jag ser det är de personuppgifter som återges i Svenska bibliotek och ex-libris i 
de flesta fall korrekta. Men verket vilar inte på fullständig vetenskaplig grund och 
personuppgifterna kan inte utgöra underlag för auktoritetsregister eller exempelvis 
katalogiseringar där personuppgifter ska verifieras mot säkra källor. Samma 
förhållande gäller för en vetenskaplig kontext. Den långa tid som förflutit sedan 
verket sammanställdes innebär också att nya eller korrigerade uppgifter kan föreligga. 

Vad gäller bokägarmärken är uppgifterna i Svenska bibliotek och ex-libris trovärdiga 
även om källhänvisningarna har brister. Hans redogörelser består av beskrivningar av 
bokägarmärkningarnas materiella egenskaper och innehåll. Ett sådant arbete är inte 
möjligt att utföra utan tillgång till primärkällan eller en beskrivning av källan i en 
katalog eller förteckning. Svårigheten som föreligger när källor används som 
kvarlevor är att fastställa äktheten och dess ålder. En feltolkning av källan, 
exempelvis ett bokägarmärkes ålder kan lätt leda till felattribueringar. Tolkningen av 
bokägarmärken som berättande källor, d.v.s. dess innehåll, kan också leda till felaktiga 
attribueringar. Vad som är betydelsefullt i sammanhanget är att Carlander har tillgång 
till primärkällan och att tids- och oberoendekriterierna därmed inte har så stor 
betydelse i sammanhanget. 

Bokägarmärkningarna utgör också Carlanders främsta källa för sammanställandet 
av Svenska bibliotek och ex-libris. Han använder och redogör för dem till övervägande 
delen som kvarlevor. Som kvarlevor betraktat utgör de fakta vilka bekräftar ett 
bokinnehav. En märkning av en bok kan tolkas som ett performativt yttrande, en 
handling som resulterar i uttalandet ”xx äger denna bok”. Redovisningarna av dessa 
kvarlevor har fullt vetenskapligt värde som jag ser det och kan användas som källor 
för vidare studier. Den koppling som föreligger mellan en kvarleva och en person 
eller institution utgör också ett av de stora värdena med Svenska bibliotek och ex-libris. 
Här föreligger dock problemet med felattribueringar, d.v.s. att ha tillskrivit en 
märkning en person eller institution som inte är korrekt. Jag bedömer dock dessa 
som få sett till verkets omfång och därför mindre problematiska. 

Jag har kunnat visa att där föreligger tendenser i verket knutna till de vetenskapliga 
ideal och kulturella praktiker som låg i tiden där samlandet av böcker fick ”bibliofila” 
uttryck. Dessa innehåller en uppvärdering av vissa typer av böcker och dokument 
baserat på deras materiella, formmässiga och estetiska kvaliteter, sällsynthet och 
proveniens. I de analyserade textavsnitten kommer de till uttryck bland annat i 
Carlanders värdering av Gabriel Oxenstiernas böcker. Dessa värderingarn är 
emellertid så uppenbara enligt min mening att de inte utgör ett problem så länge man 
är medveten om dem. Verket innehåller också en del oväsentliga fakta som sannolikt 
bäst förklaras av Carlanders samlaridentitet. Han förmår inte rensa i sitt material. 
 
 
2.5.3. Kvinnors bokinnehav och genus 
I min källkritiska värdering har jag särskilt studerat kvinnors bokinnehav och 
bibliotek och jag har genom att lägga ett genusperspektiv på min analys belyst hur 
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kvinnors bibliotek framställs i Svenska bibliotek och ex-libris. Genus föreligger på flera 
plan i verket. Jag har visat att kvinnors bokinnehav inte redovisas lika utförligt som 
mäns. Levnadsförhållanden och information om kvinnliga bokägare baseras också på 
uppgifter rörande deras fäder, makar och bröder och mindre på deras egna 
verksamheter. Deras bokinnehav värderas också innehållsligt och omfångsmässigt 
utifrån deras kön som i exemplen Brenner och Eckerman. Kvinnors utseende utgör 
också en egenskap som gärna omnämns. I den avgränsade del av Svenska bibliotek och 
ex-libris som jag studerat fanns sammanlagt 1525 personer och bibliotek förtecknade, 
av dessa utgör 2,6 procent släktbibliotek från gods, gårdar och fideikommiss. 93 
procent av de redovisade boksamlingarna tillhör män och 4,5 procent tillhör kvinnor, 
se Tabell 3. Av dessa kvinnor har jag hämtat några under olika gods och gårdar och 
de har alltså inte en personlig rubricering i verket, siffran är därmed en överskattning.   

Det finns flera förklaringar till kvinnornas låga andel i verket. Carlander bygger sin 
redogörelse på de historiska förhållanden som förelåg och på de dokument han 
hittar. I dessa framträder inte kvinnors bokinnehav och bibliotek på samma sätt som 
männens vilket förklaras av de skillnader i egendoms- och maktförhållanden som 
förelåg i äldre tid. Carlander var också styrd av sin tids egna medvetna och 
omedvetna värderingar rörande kvinnors bokinnehav och deras bibliotek. Dessa 
förhållanden får till följd att kvinnors bokinnehav och bibliotekshistoria inte 
redovisas på ett korrekt och i jämförelse med män likvärdigt sätt i Svenska bibliotek och 
ex-libris. 
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KAPITEL 3. Materiella spår av kvinnors bibliotek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Slutsatser och diskussion 
 
3.1.1. Undersökningens resultat och den källkritiska metoden 
En källkritisk analys av ett verk som Carlanders Svenska bibliotek och ex-libris kan bara 
göras till viss del. Jag har läst verket empatiskt och visat författarens intentioner med 
verket. Ett avgränsat men för min studie representativt urval av verket har 
källgranskats. Jag har studerat yttre förhållanden relaterade till verket och analyserat 
källornas äkthet och ringat in oberoende, tid och tendens i Carlanders påståenden 
och belägg. Carlander använder sig av många primärkällor utan att lämna käll-
hänvisningar; auktionskataloger, tidningsannonser, bouppteckningar och bokägar-
märkningar vilka därmed inta alltid kan verifieras. För primärkällornas del är äkthet, 
oberoende- och tidskriterier lättare att ringa in enligt min mening. Däremot är 
kriterierna svårare att tillämpa och utvärdera i de fall uppgifter och påståenden 
bygger på äldre sekundärlitteratur, det gäller också tendenskriteriet. Här föreligger ett 
beroende till andra källor och risk för tradering som gör uppgifterna svåra att 
använda sig av. Även om min analys, beroende av verkets berättande karaktär inte 
har full täckning, har den, enligt min mening, belyst Carlanders arbetsmetoder och 
tillförlitligheten i de påståenden som görs i Svenska bibliotek och ex-libris. 
 I min inledande diskussion om den källkritiska metoden anförde jag några för min 
studie relevanta argument för källkritiken som metod. Till dessa hörde att källkritiken 
är objektiverande och har ett sanningskrav, den kan också betraktas som konstruktiv. 
Att analysera Svenska bibliotek och ex-libris enligt källkritikens principer har varit 
fruktbart just därför att verket innehåller ett stort källmaterial och många historiska 
fakta. Metoden har, genom det tillvägagångssätt jag använt mig av och de verktyg den 
tillhandahåller, inneburit att jag kunnat sortera och analysera innehållet i verket på ett 
klargörande sätt och därmed utvärderat dess vetenskapliga grund och användbarhet.  

Sanningskravet är bara uppfyllt till viss del i Svenska bibliotek och ex-libris, vad som 
framförallt saknas är en genomarbetad referensapparat genom vilken påståenden och 
historiska fakta, särskilt rörande personuppgifter kan beläggas. Samtidigt har jag i de 
textavsnitt som analyserats kommit fram till att de i många fall är korrekta. Min 
slutsats är att de måste kontrolleras mot andra källor innan de används i ett 
sammanhang som kräver vetenskaplig akribi. 
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Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att källkritikens sanningskrav inte alltid 
handlar om exakta tidpunkter ”så länge den uppfyller kravet på att tillhandahålla vad 
som kallas relationell sanning” eftersom dessa inte alltid är relevanta för en historisk 
frågeställning.123 Av större betydelse är att veta att en person levt och verkat under en 
viss tidsperiod, dennes civil- och sociala stånd och vilken verksamhet personen 
bedrivit under sitt liv i en viss historisk kontext.  

Källkritisk värdering svarar inte heller på hur något kan användas, den avgör bara 
att något kan användas, värderingen är också relaterad till frågeställningen. Det leder 
in på den aspekt av källkritiken som jag nämnde tidigare, nämligen dess konstruktiva 
syfte. Jag har försökt ha en så öppen frågeställning som möjligt i min analys eftersom 
mitt syfte har varit utvärdera just användbarheten av Svenska bibliotek och ex-libris. Jag 
ville veta om verket innehöll fakta som kan användas för att studera kvinnors 
bibliotek under tidigmodern tid. I min inledning talade jag om möjligheterna till ett 
växelspel mellan de ställda frågorna och de historiska fakta som den källkritiska 
värderingen får fram. Som jag ser det handlar det konstruktiva syftet just om att hitta 
de fruktbara frågorna utifrån de historiska fakta som föreligger i verket. Och om att 
kunna omforma sitt material trots dess brister och göra det användbart.124 Det rör sig 
alltså om en utvidgad källkritik i Jarricks och Söderbergs mening. 
 
 
3.1.2. Svenska biliotek och ex-libris’ värde och användbarhet 
I Svenska bibliotek och ex-libris föreligger ett stort antal beskrivningar av kvarlevor från 
tidigmodern tid. Många av de bokägarmärkningar Carlander beskriver finns också 
bevarade i hans arbetsmaterial. Redovisningen av dessa märkningar utgör i sig ett 
omfattande forskningsmaterial som sannolikt inte hade kunnat sammanställas då eller 
senare om det inte vore för Carlanders personliga drivkrafter och enorma förmåga att 
samla dessa dokument och andra källor till och om människors böcker och 
boksamlingar. 

Både Jarrick och Nilsson menar att alla källor är berättande i någon mening och 
att även kvarlevor måste analyseras utifrån de kriterier som ställs på beskrivande 
källor.125 En bokägarmärkning är ett utmärkt exempel på detta förhållande. 
Märkningen i sig fastställer ett ägandeförhållande och ibland en donation. Carlander 
beskriver dessa som kvarlevor men hans tolkning av deras form, innehåll och 
funktion (deras berättande innehåll) är mycket begränsad. Här föreligger ett material 
som kan användas för bibliotekshistoriska och boksociologiska frågeställningar och 
som också innehåller en genusaspekt.   

Som jag ser det, är fastställandet av en bokägarmärkning (”xx äger denna bok”) 
och beskrivningen av kvarlevan (boken, märket, biblioteket) och den efterföljande 
länkningen till en person eller institution det viktigaste vetenskapliga bidraget till den 
bibliotekshistoriska forskningen som Carlander gör i Svenska bibliotek och ex-libris. Jag 
menar att dessa har ett vetenskapligt värde i sig. I sitt verk formulerar Carlander en 

                                                 
123 Nilsson 2005, s. 199. 
124 Jarrick och Söderberg 1999, s. 142. 
125 Nilsson gör anspråk på att ha formulerat denna idé före Jarrick. Se Nilsson 2005, s. 202 samt not 
24. Jarrick 2005, s. 228 samt Jarrick & Söderberg 1999, s. 129. 
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historisk kontext som utgörs av människors bokinnehav, boksamlingar och bibliotek 
och de bokägarmärkningar de lämnat efter sig. 

Enligt min mening får de bibliotekshistoriska och bibliognostiska värderingar som 
var rådande vid sekelskiftet 1900 till följd att man inte ser det större boksociologiska 
värdet i Svenska bibliotek och ex-libris. Istället avfärdas en rad bibliotekstyper och en del 
bokinnehav som irrelevant för sammanhanget, exempelvis lån- och skolbibliotek och 
en del enklare former av bokägarmärkningar. Det gäller även Carlander själv, 
samtidigt som han, vill jag hävda, intuitivt också anar att de har ett biblioteks- och 
bokhistoriskt värde, han kan bara inte formulera det. Verket har brister och bredd i 
urvalet men detta grundläggande fel skulle jag hellre vilja föra fram som en av verkets 
stora förtjänster eftersom det rymmer både en bibliotekshistorisk och boksociologisk 
dimension. Ett bredare spektra av bokinnehav, bibliotek och exempel på märkning 
av böcker kommer i dagen än vad en ren exlibris- och biblioteksförteckning skulle 
kunnat förmedla. Några självklara gränsdragningar för vad som utgör ett privat 
bibliotek under tidigmodern tid är inte heller lätta att göra. Detta förhållande gäller 
särskilt kvinnnors bokinnehav och deras bibliotek vilka till sitt omfång och antal är 
färre än mäns bibliotek. Ett förhållande som speglar böckernas och bibliotekens 
genusordning i historiskt tid, detta förhållande gällde också, som jag visat, vid tiden 
för verkets tillkomst. 

I Svenska bibliotek och ex-libris har Carlander lagt ett forskningsmaterial på bordet 
och visat en bibliotekshistorisk kontext som har boksociologiska dimensioner. En 
rad frågor kan ställas till materialet. Vem ägde böcker och bibliotek under 
tidigmodern tid i Sverige? Vad innehöll boksamlingarna och biblioteken för 
litteratur? Hur var bokinnehav och bibliotek fördelat i relation till stånd och kön? 
Hur kan man tolka och förstå märkningar av böcker och bibliotek i till exempel ett 
genusperspektiv? I Svenska bibliotek och ex-libris finns både ingångar till, och material 
för att studera dessa frågor. 
 
 
3.2. Fortsatt forskning 
 
3.2.1. Kvinnors bibliotekshistoria 
Det senaste decenniet har kvinnors läsning och bokinnehav intresserat en växande 
skara forskare. Historiskt har bokägande och privata bibliotek varit en del av den 
manliga sfärens domäner och privatbibliotekens historia är starkt knuten till 
materiella och kulturella förhållanden som varit en del av mannens utbildning och 
bildning i historisk tid. Kvinnors underordnade ställning i samhället har precis som 
inom andra områden av livet också format deras bokkultur.  

Eftersom jag ställt frågor om kvinnors bibliotek under tidigmodern tid vill jag nu 
återvända till Maria Elisabet Stenbock och hennes böcker som jag talade om i 
inledningen till denna uppsats. Maria Stenbocks bok är praktfull, den har ett stort 
guldtryckt spegelmonogram under en grevlig krona omgivet av en lagerkrans.126 
Monogrammet är för sin tids mått förhållandevis stort. Boken är bunden i dyrbart 

                                                 
126 Carlander tolkar monogrammet: MESB. Carlander 1904, del 2:1, s. 130. 
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kalvskinn och har ett guldtryck i samtida franskinspirerad formgivning. För detta och 
andra böcker har Maria Stenbock låtit gravera dyrbara mässingstämplar i tre olika 
storlekar för märkning och dekorering av sina böcker. Hur kan vi förstå innebörden 
av detta bokinnehav och dess materiella uttryck? Berättar den något om kvinnors 
bibliotek och tillgång till litteratur under tidigmodern tid? Hur såg Maria Stenbocks 
bibliotek ut och vad innehöll det för böcker?  

Jag har visat att Svenska bibliotek och ex-libris redovisar kvarlevor som bekräftar 
bokinnehav och bibliotek. En konstruktiv fråga som skulle kunna ställas till 
kvarlevorna i Svenska bibliotek och ex-libris kopplade till Maria Stenbocks och andra 
kvinnors bokinnehav och bibliotek är hur vi skulle kunna tolka och förstå dessa 
bokägarmärkningar i ett genusperspektiv? Det handlar då om att tolka 
bokägarmärkningarna både som kvarlevor och berättande källor. Vad förmedlar 
deras utformning och innehåll om bokinnehav i sig och hur kan vi förstå deras 
innebörd med bibliotekshistoriska och boksociologiska utgångspunkter?  
 
 
3.2.2. Teoretiska ansatser 
En sådan studie skulle kunna utgå från teoretiska resonemang kring sociala praktiker 
och materialitet (materiell kultur) som uttryck för människors meningsskapande 
handlingar. Inom det kulturhistoriska fältet har bland annat Roger Chartier lyft fram 
läsning som en praktik.127 Bokens materiella dimension och form är också 
utgångspunkten för textsociologiska studier av texters tillkomst, produktion, 
spridning och reception.128 Boken är ett ting och som sådan inordnar den sig i 
människors sociala praktiker.129 Det som med Roger Chartiers ord omtalas som 
”böckernas ordning”. Att ordna böcker till bibliotek är en sådan praktik. Böcker och 
bibliotek och har också gett upphov värderingar och innebörder tillskrivet ägandet av 
dem. En sådan praktik är märkning av böcker. Ingen annan artefakt i mänsklig kultur 
har i samma utsträckning som boken gett upphov till en så lång tradition av att 
inskriva ägarens namn någonstans på föremålet. Denna handling kan i sig ses som ett 
uttryck för hög värdering av böcker som materiella objekt. Innehav av böcker utgör 
även de facto en resurs för och tillgång till kunskap, bildning och andlig utveckling 
som historiskt varit kopplade till det manliga könet. Jag menar att man skulle kunna 
tolka och förstå märkning av böcker och dokument som en identitetsskapande 
handling; som sådan inskriver den sig i en praktik där individens, könets och 
gruppens identitet, värderingar och normer uttrycks i en materiell kultur. Chartier 
brukar tala om olika grupper av läsare, man kan också tala om grupper av användare 
eller ägare av böcker eftersom böcker är just ting. 
 
 

                                                 
127 Chartier, Roger 1995. Böckernas ordning: läsare, författare och bibliotek i Europa mellan 1300-tal och 1700-
tal. 
128 McKenzie, Don F. 1999. Bibliography and the sociology of texts. 
129 Ridderstad, Per 2003. Hur dokumenteras ett dokument. Om kravspecifikationer för material 
bibliografi och immateriell textkritik. Forssell, Pia & Knapas, Rainer (red.) 2003. Varianter och 
bibliografisk beskrivning: bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt nätverk för editionsfilologer 4-6 oktober 2002, 
s. 127. 
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3.2.3. Att tolka bokägarmärkningar i ljuset av genus 
I genusbegreppet inskrivs, som jag nämnde tidigare, både en relationell dimension 
och en maktdimension. Märkningen av ett föremål är en handling som uttrycker och 
statuerar ägande. Här utgör kvarlevan en bekräftelse på detta i egenskap av 
performativt yttrande: xx äger denna bok. Att märka böcker kan förstås som en 
identitetsskapande och social praktik vilken kommunicerar ett egendomsförhållande i 
relation till det egna jaget och gruppen. Denna praktik hänger samman med normer, 
värderingar och relationer i vilken föremålen i sig utgör en del av individens och 
gruppens kultur och materiella uttryck. Givet kvinnors underordning och deras 
begränsade tillgång till utbildning och möjligheter att verka i det offentliga livet vill 
jag undersöka om man kan tolka kvinnors märkning av böcker som ett uttryck för 
egenmakt, det som med ett engelskt ord kallas ’empowerment’. Att äga är att ha makt. 
Om man betraktar märkning, såväl namnteckningar som exlibrismärkningar av 
böcker som en aktiv handling där man i varierande grad, men explicit, uttrycker 
ägande och innehav av böcker blir kvinnors uttryck för detta ägande intressant att 
studera. I begreppet ’egenmakt’ lägger jag då inga feministiska värderingar. Kvinnor 
under tidigmodern tid var mer hemtama med begrepp som Gud, ära, dygd, börd och 
hushåll.130 

I Stånd och genus i stormaktstiden Sverige beskriver Kekke Stadin olika manligheter och 
kvinnligheter och de ideologier som legitimerade tidens ordning och maktstrukturer. 
Hon redogör för de föreställningar som låg till grund för värdering av människors 
handlingar och för manlighet och kvinnlighet.131 Religionen utgjorde den 
övergripande ideologin och två maktenheter var viktigare än andra, ståndet och 
hushållet.132 Oavsett kön var stånd en avgörande faktor för tillgång till böcker och 
bibliotek för tidigmoderna människor. Förhållandet kan avläsas i Svenska bibliotek och 
ex-libris, 65 procent av kvinnorna som förtecknas i verket tillhör adeln. 

Maria Stenbock var överhovmästarinna och stod enligt uppgift i nära relation till 
drottning Ulrica Eleonora d.ä. (1656-1693).133 Maria ägde ett bibliotek. Hur stort det 
var vet jag inte men uppgifterna som Carlander lämnar i Svenska bibliotek och ex-libris 
har lett mig till några av dem. Jag listar dem här för att visa att det går att 
rekonstruera bibliotek. Det är fråga om förhållandevis dyrbar litteratur på svenska, 
tyska och franska, främst av teologisk och uppbygglig karaktär men också med annat 
innehåll som införskaffats under 1660- och 1670-talen. De antyder att Maria 
Stenbock aktivt tog del av sin tids religiösa frågor. Flertalet av dem bär också på 
anteckningar av hennes hand som meddelar uppgifter om datum och plats för 
förvärv och en del tyska bibelcitat. Vad Maria Stenbock och hennes böcker berättar 
om de privata bibliotekens historia under tidigmoderna är frågor som jag vill försöka 
besvara i en efterföljande studie. 
 
 
 

                                                 
130 Österberg, Eva 1997. Den förmoderna kvinnan – variationer och tvetydigheter. Jämmerdal och 
fröjdesal: kvinnor i stormaktstidens Sverige, s. 7-23. 
131 Stadin 2004, s. 11. 
132 Stadin 2004, s. 17. 
133 Berg & Stålberg 1864-1866, s. 365. 
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Förteckning över Maria Elisabet Stenbocks böcker (1640-tal – 1693) 
 
1656 
Albrecht, Georg, Coena domini, das ist : Gründliche und schrifftmäszige Erklärung desz Artickels vom H. 
Abendmahl, in neun und fünfzig Predigten, ausz den Worten der Einfatzung, und andern biblischen Texten, ordenlich 
abgehandelt, und allen Geistlich-hungerigen und durstigen Seelen zur träfftigen Labsal und Erquickung vorgestellet, von 
... M. Georgio Albrechten ..., M. DC. LVI. Zu Ulm, gedruckt bey Christian Balthasar Kübnen..., 1656. 
(Linköping) 
 
1664 
Lukianos, Lucien de la traduction de N. Perrot, sr. d'Ablancourt. Divisé en deux parties. Quatriéme edition, 
nouvélement reveüe & corrigée., A Amsterdam, chez Jean de Ravestein. M D C LXIV., 1664. (Uppsala) 
 
1665 
Arndt, Johann, Der gantze Psalter Davids desz H. Königs und Propheten: in 451. Predigten aussgelegt und erklärt 
also dass über jeden Psalm gewisse Predigten und Meditationes gestellet sind ..., In Verlegung Antoni Hummen S. 
Erben, Franckfurt, 1665. (Linköping) 
 
1666 
Hall, Joseph, Andrer Theil Joseph Halls biblischer Gesichter, oder Betrachtungen der biblischen Historien, von dem 
Authore in Englisch beschrieben, anitzo aber in unsere Hochdeutsche übergesetzet,, Verlegt von Veit Jacob Treschern, 
Buchh. zu Breβlau. Anno MDC LXVI., 1666. (Linköping) 
 
1669 
Hall, Joseph, Dritter Theil Joseph Halls biblischer Gesichter, oder Betrachtungen der biblischen Historien, über das 
Neue Testament. Von dem Authore in Englisch beschrieben, anitzo aber in unsere Hochdeutsche übergesetzet,, 
Franckfurt und Leipzig, zu finden bey Veit Jacob Treschern, Buchhändl. in Breβlau, 1669., 1669 (Linköping) 
 
1670 
Lankisch, Mich. von., Der mit Blute besprüzte Keltertreter von Bazra, das ist, Tröstliche und ausführliche 
Erklärung des drey-und sechzigsten Capitels Esarae ..., In Verlegung A. Löfflers, Dressden, 1670 (Linköping) 
 
1672 
Baldaeus, Phillippus, Wahrhaftige ausführliche Beschreibung der berühmten ost-indischen Kusten Malabar und 
Coromandel, als auch der Insel Zeylon: samt dero angräntzenden und untergehörigen Reichen ... Durchgehends verzieret 
mit neuen Landkahrten und Abbildungen ... Benebst einer umständlichen und gründlichen Entdeckung der Abgötterey 
der ost-indischen Heyden, Malabaren, Benjanen, Gentiven, Bramines &c. Alles getreulich verfasset und ans Liecht 
gebracht durch Philippum Baldæum ... Anitzo aber aus dem Niederländischen ins Hochteutsche mit Fleiss übergesetzt, 
und mit einem vollständigen Register versehen.. t'Amsterdam, bey Johannes Janssonius van Waesberge und von 
Someren, anno 1672. [Kolofon:] Amsterdam, gedruckt bey Jacob von Velsen, wohnhaft in der Utrechtschen Gasse am 
reguliers Markt. M D C LXXII.: 1672. (Lund) 
 
Dapper, Olfert, Umbständliche und eigentliche Beschreibung von Africa und denen darzu gehörigen Königreichen und 
Landschaften, als Egypten, Barbarien, Libyen, Biledulgerid, dem Lande der Negros, Guinea, Ethiopien, Abyszina, 
und den Afrikanischen Insulen; ... wobey de Land-Carten, und Abrisze der Städte, Trachten, etc. in Kupfer ... durch 
O. Dapper. In Amsterdam bey Jacob Von Meurs ... Anno M.DC.LXX., Amsterdam, 1670. (Skara) 
 
Hall, Joseph, Joseph Halls biblische Geschichte, oder Betrachtungen der biblischen Historien, 2. uppl., Breszlau, bey 
Veit Jacob Treschern, 1672., 1672 (Linköping) 
 
Iben, Heinrich Christian, Schwanen-Gesang Jesu Christi des Bekreutzigten, das ist, Der geistreiche und bekante 
Passions-Gesang: da Jesus an dem Kreutze stund u. ..., Z. Härtel, Hamburg, 1672. (Linköping) 
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1673 
Baxter, Richard, Die wahre Bekehrung/ kra ̈fftig geprediget und herausge geben/ durch Richard Baxter/ Predigern 
zu Kidemünster in Engeland/ nun mehr aber ins Hochteutsche übersetzet/ durch J. D. B. Kassel, in Verlegung E. 
Francken, 1673. (Mats Rehnström Katalog 78, post 4) 
Nicolai, Christoph., Jesus sangvinolentus, das ist, Der bluttrieffende Jesus: in fünff Predigten erkläret, und der 
Gemeine Jesu Christi in Bleddin einfältig vorgetragen, In Verlegung D. T. Mevii Erben, Wittenberg, 1673. 
(Linköping) 
 
Vorrath von alten und neuen christl. Gesa ̈ngen/ nebenst KirchenGebethen und FestAndachten/ zum Gebrauch der 
churfl. Sa ̈chs. HoffCapell zu Dressden zusammen gebracht und nebenst einer Vorrede der theol. Faculta ̈t zu Leipzig 
herauss gegeben Anno 1673. Leipzig, J. Kölern, 1673. (Mats Rehnström Katalog 78, post 40) 
 
1674 
Otho, Johann Jacob, Joh. Jac. Othonis concionum miscellarum decas; oder, zehen absonderliche, als, Neue-Jahrs: 
Ab- und Anzugs: Hochzeit und Leichenpredigten: Auf vielfältiges Nachfragen und Begehren hinwieder durchsehen, 
gebessert, und nun zum andern mal zusammen gedruckt, mit einem zweifachen nutzlichen Register, In Schwäbischen 
Hall, von Hans-Reinhard Laidigen, Anno 1674., 1674. (Linköping) 
 
Palma, Jonas, Germundi, Speculum hominis,: thet är, menniskio-spegel: : nu, emoot werldennes sidsta tijdh, ..., 
Stocholmiæ,tryckt aff Johann Georg Eberdt, anno Christi, 1674., 1674. (Stockholm) 
 
1677 
Spener, Philipp Jacob, Zwölff Christliche Leichpredigten, zu unterschiedlichen Zeiten gehalten ... Von Philipp Jacob 
Spenern..., Franckfurt am Mayn, in Verlegung Johann David Zunners, gedruckt bey Johann Dieterich Friedgen. im 
Jahr 1677., 1677. (Linköping) 
 
1679 
Luther, Martin, Doct. Martini Lutheri Hauss-Postill über die Sonntags- und fürnehmsten Fest-Evangelien durchs 
gantze Jahr ...., Anordnung aus der Jenischen und Wittenbergischen edition, anno 1601. ... ., Christian Kirchners, 
Leipzig, 1679. (Linköping) 
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Tabell 1: Källkritisk analys av tio kvinnors bokinnehav i 
Svenska bibliotek och ex-libris (1904) 
 
 

 1.1. Svenska bibliotek och ex-libris, bd 2:1, s. 59-64 samt 2 planscher. 
Person Gabriel Bengtsson Oxenstierna 1586-1656.  
 Friherre till Mörby och Lindholmen, riksskattmästare. 
Maka Anna Gustafsdotter Banér.  
Belägg Saknas. 
Carlanders uttalande "Gabriel Oxenstiernas böcker voro praktfullt bundna i 

helfranska band och försedda med hans prydliga vapenstämpel 
samt namninitialer å frampärmen och ofta hans hustrus Anna 
Banérs vapen och initialer å bakpärmen." 

Bokägarmärke 1 Guldtryck på båda pärmar: Gabriel Bengtsson Oxenstierna, 
vapenstämpel i miniatyr. 

Belägg Saknas. 
Bok/bokägarmärke 2 Frampärm: H G O B S F T M O L [Herr Gabriel Oxenstierna 

Bengts Son Friherre Och Till Mörby Och Lindholmen; 
bakpärm: Anno 1619 

Belägg Exemplar i komminister E. R. Wennerblad ego. Jfr text. 
Bok/bokägarmärke 3 Guldtryck på frampärm: H G B O 1626 omkring 

vapenstämpel; bakpärm: Anna Banérs vapen-pärmstämpel. 
Belägg Exemplar i KB: A Manders Schilderbuch 1618. Hänvisning till 

avbildning avser de avbildade vapnen. 
Bok/bokägarmärke 4 Frampärm: H G O B S 1626 [Herr Gabriel Oxenstierna Bengts 

Son] och vapenstämpel ; bakpärm: Anna Banérs vapen-
pärmstämpel. 

Belägg Refererar auktionskatalog H. Bukowski 12/10 1887, där 
exemplaret beskrivs. Jfr. text. 

Bok/bokägarmärke 5 H G B S O F T M O L [Herr Gabriel Bengts Son Friherre Till 
Mörby Och Lindholmen] Anno 1630 samt de båda 
vapenstämplarna. 

Belägg I not refereras till Eichhorns auktionskataloger, vars 
bestämningar korrigeras av Carlander.  

Bokägarmärke 6 Frampärm: H G B S O F T M O L 1632 och vapenstämpel ; 
bakpärm:  F A B G D [Fru Anna Banér Gustafs Dotter] och 
vapenstämpel. 

Belägg Saknas. 
Bokägarmärke 7 "Samma som n:r 5, men med Anno 1644." 
Belägg Saknas, jfr dock plansch med avbildat band. 
Bokägarmärke 8 "Initialer och ett litet hjertvapen med krans omkring." 
Belägg Saknas. 
Vapen Oxenstierna     
och Banér 

Avbildade stämplar. 

Belägg Bevarade stämplar i J. G. Banérs (Ås, Östergörland) ägo. 
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Värdering Oxenstiernas personuppgifter saknar belägg men är troligen 
hämtade ur Anrep (Tab. 1, del 3, 1862, s. 120). Anna Banér 
saknar personuppgifter men föreligger i Anrep (ibid.). C. 
refererar exemplar i olika bibliotek som han fått uppgift om av 
ägarna till böckerna (J. G. Banér och friherre Rålamb). Han 
refererar exemplar i auktionskatalog (Bukowski 1891), samt i 
KB. Libris innehåller inte uppgifter om provenienser på de 
titlar C. anger. Machiavelli Venet. 1551 som C. refererar är 
sannolikt en italiensk upplaga från 1554 (Libris: 
http://libris.kb.se/bib/2890903). Förteckningen över 
Oxenstiernas och Banérs bokägarmärken saknar belägg 
förutom nr 3 och 5. För nr 5 föreligger en avrivning och 
utklipp ur Eichhorns katalog i arbetsmaterialet (SBE [1] 1889, 
bd 1:1, s. 258, LUBA). Två av dem (2 och 4) kan man härleda 
ur texten där exemplaren som omnämns har samma förvärvsår 
som i förteckningen. Bokägarmärke 7 kan vara det exemplar 
som finns avbildat på plansch (förvärvsår 1644). Om så är 
fallet har C. slarvat eftersom det avbildade exemplaret saknar 
den ena av initialerna (S), som anges under bokägarmärkning 
nr. 5, till vilken C. refererar. I C:s redovisning blottläggs slarv 
och/eller okunskap rörande referenser till exemplar. Tendens: 
värderande omdömen om bandens utformning. Genus: Anna 
Banérs personuppgifter saknas och hennes bokinnehav står 
omnämnt under makens. I 1:a upplagan av SBE [1] har C. 
redovisat Anna Banérs bokinnehav under egen rubrik men inte 
i 2:a uppl.  

Notera Anna Gustafsdotter Banér 1585-1656, se Laurelius, Olof, 
Lijkpredikan öfwer then ädle och högwelborne frw, frw Anna Baner. 
Wästeråås 1656. 

  
1.2. Svenska bibliotek och ex-libris, bd 2:1, s. 130 samt plansch med avbildat monogram. 
Person Maria Elisabeth Stenbock, 1640-tal - 1693. 
 Hofmästarinna hos drottning Ulrika Eleonora d.ä. 
Dotter till/familj Syster till Johan Gabriel Stenbock, Hevig Eleonoras gunstling. 
Make Landshöfding Axel Lillie (1637-92).  
Belägg Saknas. 
Bok/bokägarmärke: Pärmstämpel: MESB i monogram inom oval lagerkrans samt 

med krona. Stämpel förekommer i 3 storlekar, den största 
avbildad.   

Belägg 1 Exemplar i Eichhorns bibliotek: Josephus, Flavius, Histoire 
des Juifs, Paris 1672. 5 Tom. in 8:o.     

Belägg 2 "I Linköpings bibliotek förekommer flere folianter (teologi) 
som tillhört Maria Elisabet Stenbock." 

Belägg 3 Exemplar i Cederhielmska och Kurckska biblioteken.  
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Värdering Belägg och referenser för personuppgifter saknas men kan ha 
hämtats från Stålberg (1863, s. 356-357) och Anrep (Stenbock 
12, Tab. 6, 1864, s. 141). Exemplar finns förtecknade i Ch. 
Eichhorns bokauktionskatalog 1891 (Almquist 4691), A. F. 
Kurcks bokauktionskatalog 1896 (Almquist 4679) och 
Cederhielmska biblioteket på Säby (Almquist 4211). I 
Carlanders bevarade arbetsmaterial föreligger avrivningar av 
monogrammen i två storleker, varav det ena i  anslutning till 
Maria Stenbock (SBE [1], 1889, bd 1:1, s. 273, LUBA) och det 
andra vid Maria Eleonora Stenbock (SBE manuskript, bd 4, s. 
482, LUBA). Carlander korrigerar sitt antagande om Maria 
Eleonora Stenbock och tillskriver Maria Stenbock 
monogramet. Sammanfattning: Belägg för personuppgifter 
saknas men är korrekta. Ofullständiga referenser till 
primärkällor och sekundärlitteratur. Som källor är 
auktionskataloger och bokägarmärken äkta, beroende och 
uppfyller samtidskravet.  

Notera Maria Stenbocks böcker finns spridda på flera forsknings- och 
stiftsbibliotek, bland annat Linköping, Lund, Stockholm och 
Uppsala.  

  
1.3. Svenska bibliotek och ex-libris, bd 2:1, s. 190-191. 
Person Anna Elvia, 1664-1741. 
Dotter till/familj Gustaf Elvius, prost i Rättvik. 
Make P. C. Christernin, prost i Vestra Fernebo 1684. 
Belägg  Saknas. 
Bokägarmärke Typtryckt exlibris i en pyramid av rössjor: Anna Gustafz Dotter 

Elvia. 1688. 
Belägg 1 Avbildning. 
Belägg 2 "The Book-Plate Collector's Miscellany", Plymouth 1891. 
Värdering Belägg för personuppgifter saknas. I C:s arbetsmaterial (SBE 

[1] 1889, bd 1:1, s. 281, LUBA) föreligger ett foto på KB:s 
exemplar av Elvias exlibris. Detta har en tillskrift som lyder: 
Denna bok hafver iag gifvit min K son Gustaf Christernin. C. 
använder sig av primärkällan, bokägarmärket, och refererar 
reproduktion av märket i sekundärlitteraturen. Han återger inte 
heller den dedikation som primärkällan är bärare av. Slarv eller 
underlåtenhet? Redogörelsen saknar beroende och tendens.  

  
1.4. Svenska bibliotek och ex-libris, bd. 2:2, s. 436-37. 
Person Ulrika Lovisa Sparre, 1711-1768. 
Dotter till/familj Riksrådet greve Erik Sparre af Sundby. 
Make Greve Carl Gustaf Tessin, 1727. 
Citat "Grevinnan Tessin förtjenar utan tvivfel lika utmärkt plats 

bland svenska fruntimmer som grefven bland svenske män…"  
Belägg Tessin och Tessiniana. 
Bokägarmärke 1 Graverat exlibris (kopparstick): Hjärtvapnet (Sparre) omgivet av 

genie, hjort, hjälm m.m. vilande i moln, under; V. SPARRE, 
sign. Jean Rehn sculp.  
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Belägg Saknas. 
Bokägarmärke 2 Hjärtvapnet (omvänd kopia av föregående) under U. SPARRE. 

sign.: P. Floding sculp. (ca 1754). 
Belägg Saknas. 
Bok/bokägarmärke 3 Guldtryck på frampärm: ULRICA LOVISE SPARRE alt. 

ULRICA LOUISE SPARRE 
Belägg "Åtskilliga hennes böcker voro stämplade: " 
Bok/bokägarmärke 4 Guldtryck på vänster pärm: U. L. S.; inskrivet namn: Ulrica 

Louise Sparre. 
Belägg Exemplar i Eichhorns bibliotek: Nouvaux amusements du 

couer et de l'esprit. Amsterdam 1741-42. 
Värdering: Referenser till personuppgifter saknas, men är korrekta. 

Beskrivningar av bokägarmärkningar är korrekta, men 
referenser saknas i alla fall utom ett. I C:s arbetsmaterial 
föreligger utklippta reproduktioner av Sparres exlibris samt en 
hänvisning till ett exemplar med hennes tryckta initialer. (SBE 
[1] 1889, bd 1:1, s. 330, LUBA). C. citerar F. W. von 
Ehrenheims beskrivning av Ulla Sparre i Tessin och Tessiniana 
(Stockholm 1819).  Ehrenheims verk bygger på Tessins 
efterlämnade papper, bland annat Åkerödagboken och 
uppfyller tids- och obereondekriterierna. Den citerade texten 
ur Ehrenheim uttrycker tendens som visar värderingar knutna 
till kvinnor och lärdom.  

Notera Robelin, Roger de, 'Ett fruntimmers bibliotek från frihetstiden: 
Ulrika Lovisa Sparres boksamling på Åkerö 1755', Biblis 2004, 
Nr 27, s. 21-62. 

  
1.5. Svenska bibliotek och ex-libris, bd 2:2. s. 693-696. 
Släktbibliotek Wibyholms bibliotek. 
Person Viveka Trolle, 1721-1806. 
Levnad Riksrådinna. 
Boksamling Boksamlingen på Wibyholm hade ursprungligen tillhört Viveka 

Trolle, genom arv kom den till sonen Fredrik Ulf Bonde och 
Wibyholm 1801. Viveka Trolles bibliotek innehöll enl. uppgift 
"sällsynta resebeskrivningar, planschverk m.m." Många böcker 
var bundna av Johan Berggren, Lund.  

Belägg C. refererar uppgifter meddelade av greve Carl Trolle-Bonde 
19/2 1893, denne uppger att Wiveka Trolles boksamling då 
återigen befanns på Trolleholm.  

Värdering C. refererar uppgifter lämnade av de dåvarande ägarna till 
boksamlingen, de är äkta och saknar tendens. Uttalandet om 
att många av Wiveka Trolles böcker bundits av Johan Berggren 
kan ej vara korrekt. Slarv? Berggren började sin verksamhet 
1805 i Lund och Wiveka Trolle gick bort 1806.  

Notera Viveka Trolle gifte sig 1740 med greve Gustaf Bonde (1682-
1764).  Biblioteket finns numera på Trolleholm. (Trolle-Bonde, 
Carl, Trolleholm förr och nu. 4, Godsets tillkomst och dess ägare från 
äldsta till närvarande tid jämte diverse förhållanden hufvudsakligast från 
förgångna tider. Lund 1907, s. 161 ff.) 
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Person Sara Catharina Sahlgren, 1748-1818. 
Levnad Friherrinna, född i Göteborg, död i Alingsås. Medlem i 

Göteborgs K. Vetenskaps- och Vitterhetssällskap. 
Carlanders uttalande "Friherrinnan Ahlströmer var känd som vitter redan som 

ogift." 
Dotter till/familj Kommersrådet Nicklas Sahlgren. 
Carlanders uttalande "den bekante mecenaten och donatorn." 
Make Kanslirådet, friherre Claës Alströmer.  
Belägg Saknas för samtliga personuppgifter. 
Bokägarmärke Guldtryck på vänster pärm: S * C * S *  
Belägg Saknas. 
Boksamling Hon ägde, enl. bouppteckning, böcker till ett värde av 100 Rdr 

b:ko.  
Belägg Bouppteckning, referens saknas. 
Värdering Personuppgifterna är korrekta men referenser saknas. 

Personuppgifter föreligger i Anrep (Alströmer 302, Tab. 4, del 
1, 1858, s. 40). Om C. studerat bouppteckningen kan han ha 
hämtat uppgifter därifrån. Referenser till primärkällor, 
bokägarmärke och bouppteckning saknas men en avrivning 
föreligger i C:s arbetsmaterial (SBE [1], 1889, s. xx, LUBA). I 
SBE [1] 1889, referar C. till ett bokexemplar med det beskrivna 
märket men denna referens är borttagen i 2:a uppl. Tendens: 
värderingar rörande Nicklas Sahlgrens verksamhet. 

Notera Exemplar i KB bekräftar bokägarmärkningen, proveniensen är 
dock ej noterad i Libris. Se: 
http://www.kb.se/samlingarna/digitala/Linnes-
natverks/Sahlgren-Sara-Catharina/ [2013-10-11]. Annat 
exemplar med Sahlgrens proveniens: 
http://libris.kb.se/bib/10335272?vw=full [2013-10-11]. 

  
1.7. Svenska bibliotek och ex-libris, bd 3, s. 54-55. 
Kvinna Anna Maria Lenngren f. Malmstedt, 1755-1817. 
Levnad Skaldinna, född i Uppsala, död i Stockholm. 
Belägg Saknas. 
Bok/bokägarmärke Guldtryckta initialer frampärm: A* M* L* ; bakpärm 1801. 
Belägg "Deutsches Stockholmisches Gesang-Buch", Sthlm, Carlbohm 

1801. Carl Brobergs auktion 23/10 1895, post 796.  
Carlanders uttalande "Boken är antagligen ett presentexemplar, och måhända 

använde fru Lenngren ej något annat märke å sina öfriga 
böcker". 

Bok/tillskrift Svenska Akademiens handlingar, pärmens insida: "Till Fru 
Lenngren af Svenska Akademien". 

Belägg Exemplar i grosshandlare A. Abramsons bibliotek. 
Carlanders uttalande "Akademien skänkte ex. af sina handlingar endast till Kungl. 

Familjens medlemmar och - fru Lenngren."  
Brev 9 st. originalbrev till och från fru Lenngren i KB. Breven från 

Lenngren skänkta av kyrkoherden C. A. von Sydow 1868 och 
breven till Lenngren av fru Egge's, född Lehnberg, sterbhus. 
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Värdering C. anför inga referenser för personuppgifterna men i hans 
arbetsmaterial förligger hänvisning till "(Walburg och Werner) 
Biogr Lex, VIII, ny rev. uppl. s. 403" Uppgifter rörande brev 
till och från Lenngren har han hämtat ur Elof Tegnérs Kongl. 
bibliotekets samling af svenska brefvexlingar: öfversigt (Stockholm, 
1880, s. 62). I arbetsmaterialet föreligger också en avrivning av 
bokägarmärket med referens till auktionen. C:s uttalande 
rörande presentexemplar bedöms som korrekt förutsatt att 
boken faktiskt tillhört Lenngren, vilket inte kan fastställas 
enbart utifrån föreliggande märkning. (SBE [1], 1889, bd 1, s. 
443, LUBA). Breven är ovidkommande i sammanhanget. 
Sammanfattning: Referenser saknas till sekundärlitterar, 
primärkällorna är äkta, oberoende och samtida. 

  
1.8. Svenska bibliotek och ex-libris, bd 4:2, s. 609. 
Kvinna Margaretha  Andersdotter (levde 1784). 
Bok/bokägarmärke 1 Graverat på mässingsbeslag: MARGARETHA  

ANDERSDOT. FORNEBY BY MÖKLINTA SOCKEN 
1784 DEN 29 MAIVS.   

Belägg Psalmbok med bokägarmärkning. 
Bok/bokägarmärke 2 J. P. S. [: Johan Pehrsson] 
Belägg  Psalmbok med bokägarmärkning. 
Bok/bokägarmärke 3 M. A. D. [: Maria Andersdotter]  
Belägg  Psalmbok med bokägarmärkning. 
Carlanders uttalande "o. s. v. saknar naturligtvis allt intresse; men sjelva banden 

kunna vara intressanta såsom prof på bokbindarekonst." 
Värdering Margareta Andersdotters kan sannolikt beläggas i kyrkoböcker 

från socknen men det gör inte C. Personuppgifter saknas. 
Carlander använder sig av bokens märkning för att konstatera 
ett bokinnehav. Han ger i redogörelsen ytterligare exempel på 
liknande bokinnehav och märkningar av psalmböcker. 
Sammanfattning: Uppgifter saknas. Äkthet, oberoende och 
samtidskrav är uppfyllda för primärkällorna. Redogörelsen 
innehåller tendens rörande denna typ av bokägarmärkningar 
och deras värde.  

  
1.9. Svenska bibliotek och ex-libris, bd 3, s. 274. 
Person Lea Gisiko, 1778-1850 
Levnad Född i Stockholm, död i Köpenham. 
Belägg "(i dödsannonsen i Inr. Tidn. kallas hon Leonora)." 
Carlanders uttalande "Fru Gisiko var på sin tid bekant för sin ovanliga skönhet." 
Dotter till/familj Från Tyskland komne judiske bandfabrikanten Oppenheimer. 

Musikläraren Gisiko var hennes son. 
Belägg Sonen är omnämnd i Hiöjers musiklexikon. 
Gift  Grosshandlaren Alexander Salomon Gisiko (d. 1834). 
Belägg Saknas. 
Bokägarmärke Svartstämpel: Lea Gisiko 
Belägg Saknas. 
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Boksamling Makarna hade en större boksamling, bl a med dyrbara 
resebeskrivningar. Samlingen gick i arv till sönerna.  

Belägg Saknas. 
Porträtt Miniatyrporträtt av Lea 
Belägg Poträttet ägs av S. Olbers i Stockholm. 
Värdering Referenser till uppgifter i Lea Gisisko dödsannons saknas men 

sannolikt har C. fått sina uppgifter därifrån. De är autentiska, 
samtida och oberoende. En dödsannons kan ha tendens. 
Uppgifter om porträttet är ovidkommande för framställningen. 
C. har sannolikt haft kontakt med släktingar till familjen 
Gisisko.  

  
1.10. Svenska bibliotek och ex-libris, bd 3, s. 90-91. 
Person Beata Charlotta Eckerman, 1758-1790 
Levnad Aktris och sångerska vid Kongl. Operan 1776-1881, reste 

utomlands, dog i Stockholm 1790.  
Dotter till/familj Ryttmästaren vid Skånska husarerna Bengt Edvard Eckerman 

och Catharina Ahlgren, författarinna och översättare. 
Belägg L. v. Engeströms Minnen 1, s. 73; Ristell, Anekdoter om 

Gustaf III hof och regering, Sthlm 1820, s. 80-82. 
Boksamling Lexica, historia och dramatik (eng.), teaterhistoria, dramatik  

romaner och biografi, till stor del på franska. 
Belägg Bouppteckning: Stockholms förmyndarekammares arkiv, 11-13 

febr. 1790. 
Carlanders uttalande "Det hela ett litet valt bibliotek, upptagen i bouppteckningen 

till 11 rdr 32 sk. b:co." 
Värdering C. anför en rad referenser omfattande tryckta skrifter, 

manuskript, arkivmaterial och ett porträtt. För personuppgifter 
kan källorna betraktas som autentiska, oberoende och samtida. 
I SBE manuskriptet över Eckerman (SBE bd 4, s. 165-166, 
LUBA) finns en längre redogörelse över hennes person som 
innehåller citat ur de refererade källorna. I manuskriptet 
omnämner C. även innehållet i hennes bouppteckning: "en 
ganska betydlig samling böcker [understruket]". Han kan ha 
fått en del uppgifter av Eichhorn rörande porträttet av Beata 
Eckerman. Tendens: C. uttrycker att Beata Eckermans 
bibliotek är "litet valt bibliotek", en värdering som sannolikt 
inte skulle uttryckts om en mans bibliotek av samma storlek. 
Denna stämmer inte heller med hur han omskriver biblioteket i 
sitt manuskript. 

Notera Beata Charlotte Ekerman, f. 7 juni 1758, d. 16 jan. 1790 i 
Stockholm. Föräldrar: ryttmästaren Bengt Edvard Eckerman 
och Catharina Ahlgren. Anställd vid Stenborgs teatertrupp 
sommaren 1774; aktris vid K; teatern 1776—81. Beata 
Charlotte Ekerman, urn:sbl:16573, Svenskt biografiskt lexikon 
(art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2013-12-19. 
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Tabell 2. Källgranskade textavsnitt i Svenska bibliotek och ex-libris 
(1904). 
 
(Textavsnitten återges reproducerade och utklippta ur texten.) 
 
2.1. Svenska bibliotek och ex-libris, bd 2:1, s. 59-64 samt 2 planscher.  
Gabriel Bengtsson Oxenstierna 1586-1656 och Anna Gustafsdotter Banér. 
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2.2. Svenska bibliotek och ex-libris, bd 2:1, s. 130 samt plansch med avbildat monogram. 
Maria Elisabeth Stenbock, 1640-tal - 1693. 
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2.3. Svenska bibliotek och ex-libris, bd 2:1, s. 190-191. Anna Elvia, 1664-1741. 
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2.4. Svenska bibliotek och ex-libris, bd. 2:2, s. 436-37. Ulrika Lovisa Sparre, 1711-1768. 
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2.5. Svenska bibliotek och ex-libris, bd 2:2. s. 693-696. Wibyholms bibliotek, 
Viveka Trolle, 1721-1806. 
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2.6. Svenska bibliotek och ex-libris, bd 2:2, s. 736. Sara Catharina Sahlgren, 1748-1818. 
 

 
 
 
2.7. Svenska bibliotek och ex-libris, bd 3, s. 54-55. Anna Maria Lenngren f. 
Malmstedt, 1755-1817. 
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2.8. Svenska bibliotek och ex-libris, bd 4:2, s. 609. Margaretha  Andersdotter 
(levde 1784). 
 

 
 
 
2.9. Lea Gisiko, 1778-1850. Svenska bibliotek och ex-libris, bd 3, s. 273-274. 
 

 
 

 
 
 
 
2.10. Beata Charlotta Eckerman, 1758-1790. Svenska bibliotek och ex-libris, bd 3, s. 
90-91. 
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Tabell 3. Procentuell fördelning: släktbibliotek, män och  
kvinnor i Svenska bibliotek och ex-libris (1904)* 
 
Antal enskilda bibliotek i Svenska bibliotek och ex-libris 1501-1789. 

      
 Släkt-

bibliotek 
Män Kvinnor Totalt Kvinnor % 

Del II:1  20 483 9 512 1,8 
      

Del II:2 13 472 30 515 5,8 
      

Del III 6 464 29 499 5,8 
      

Summa 1501-1798 39 1419 68 1526 4,5 
*Del 2:1-2, s. 28-800 och 3, s. 1-353. 
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Källor och litteratur 
 
 
Opublicerade källor 
 
Lund 
 
Lunds universitetsbiblioteks arkiv, LUBA 
Hasse W. Tullbergs bibliografiska samlingar. 
Carlander, C. M., Materialsamling för 2:a uppl. av Svenska bibliotek och exlibris.  
8 bd.  
 
 
Publicerade källor och litteratur 
 
Afzelius, Nils (1927). Carl Magnus Carlander. Ingår i Almquist, Johan Axel, Boëthius,  

Bertil & Hildebrand, Bengt. red. (1929). Svenskt biografiskt lexikon. Bd 7, Bülow-
Cedergren. Stockholm: Bonnier. S. 325 ff. Svenskt biografiskt lexikon:  
http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16374 [2013-10-10] 

Almquist, Johan Axel (1906-1911). Sveriges bibliografiska litteratur. Band 2, Arkiv- och 
 biblioteksväsen. Stockholm: P. A. Norstedt & Söner. 
Andersson, Lars M. (2005). Redaktören har ordet. Historisk tidskrift 125:2, 

2005, s. 185-187. http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2005-2/2005-2_185-
187.htm [2013-11-15] 

Anrep, Gabriel, red. (1858-1864). Svenska adelns ättar-taflor. 4 vol. Stockholm. 
Projekt Runeberg. http://runeberg.org/anrep/ [2013-12-12] 

Beckman, Jenny (2008). Det institutionaliserade samlandet. Ingår i Christensson, 
Jakob, red. (2008). Signums svenska kulturhistoria. Det moderna genombrottet. 
Stockholm: Signum. S. 290-309. 

Berg, P. G. & Stålberg, Wilhelmina, red. (1864-1866). Anteckningar om svenska qvinnor. 
Stockholm: P. G. Berg. Projekt Runeberg. http://runeberg.org/sqvinnor/ 
[2013-12-12] 

Bepler, Jill (2013). Traditions of reading, writing and collecting: books in the lives of 
dynastic women in early modern Germany. Ingår i Wåghäll Nivre, Elisabeth, 
Schirrmacher, Beate & Egerer, Claudia, red. (2013). (Re-)contextualizing literary and 
cultural history: the representation of the past in literary and material culture. Stockholm: 
Acta Universitatis Stockholmiensis (AUS). S. 223-252. 

Bukowski, Henryk, red. (1891), Förteckning öfver ... amanuensen i Kongl. biblioteket 
Christofer Eichhorns efterlemnade dyrbara och valda samlingar: Sjette afdelningen: Boksamling, 
innehållande arbeten med mera kända personers namnteckningar eller biblioteksmärken, samt 
bundna i värdefulla eller karakteristiska band, hvilken kommer att försäljas ... onsdagen den 3 
juni ... 1891 ... Stockholm 

 
 
 

http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16374
http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2005-2/2005-2_185-187.htm
http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2005-2/2005-2_185-187.htm
http://runeberg.org/anrep/
http://runeberg.org/sqvinnor/
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Bukowski, Henryk, red. (1896). Förteckning öfver större delen af den rikhaltiga och dyrbara 
boksamling som tillhört .. friherre Arvid Fredrik Kurck, i skandinavisk historia och topografi, 
äldre svenskt och danskt tryck, vitterhet, sällsyntare tidningar och tidskrifter, jagt och fiske, 
kuriosa m. m. hvilken kommer att försäljas ... lördagen den 3 oktober 1896 ... Stockholm. 

Carlander, Carl Magnus (1864). Etthundradesjutton bref (1859-1962): framställande 
gudaktighetens hemlighet. Stockholm. 

Carlander, Carl Magnus (1889a). Svenska bibliotek och ex-libris. [1]. Stockholm: 
 Gernadts boktr.-ab. 
Carlander, C. M. (1989b). Svenska bibliotek och ex-libris. Nya Dagligt 

Allehanda. 1989-10-21, nr 245. 
Carlander, Carl Magnus (1891), Svenska bibliotek och ex-libris. 2. Stockholm: Gernadts 
 boktr.-ab. 
Carlander, Carl Magnus, red. (1892). Förteckning öfver en dyrbar och väl konditionerad 

svensk boksamling omfattande: filologi, filosofi, teologi ... som försäljes å Stockholms 
bokauktionskammare ...: [tillhörig C. M. Carlander]. Stockholm. 

Carlander, Carl Magnus (1894). Svenska bibliotek och ex-libris. 3, Stockholm: Iduns 
 tryckeri aktiebolag. 
Carlander, Carl Magnus (1904). Svenska bibliotek och ex-libris. 2:a omarb. och tillökade 

uppl. [Ny titeluppl.]. Stockholm: Förlagsaktiebolaget Iduna.  
Carlander, Karl Magnus (1905). Ingår i Nordisk familjebok: konversationslexikon och 

realencyklopedi. Band 4. Ny, rev. och rikt ill. uppl. Stockholm: Nordisk familjeboks 
förl. Sp. 1156. Projekt Runeberg: http://runeberg.org/nf/ [2013-12-12] 

Chartier, Roger (1995). Böckernas ordning: läsare, författare och bibliotek i Europa mellan 
 1300-tal och 1700-tal. Göteborg: Anamma. 
Collijn, Isak (1927-1931). Sveriges bibliografi intill år 1600. 2, 1530-1582. Uppsala: 
 Svenska litteratursällsk. 
Czaika, Otfried (2009). Elisabet Vasa: en kvinna på 1500-talet och hennes böcker. 
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