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Abstract 
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logued separately, the so-called leaf cataloguing. 

The study uses a comparative method. First the three scientific articles are compared with each other, then 
nine catalogues of alba amicorum from 1988 and onward, five printed and four online ones, are investigated 
regarding which categories are used respectively not used in the different catalogues. Then the categories pro-
posed in the scientific articles are compared with the ones used in the catalogues. 

One result of the study is that the differences in the cataloguing on the general level between the printed 
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1. Inledning 

Att katalogisera äldre, rart och unikt material ställer särskilda krav på katalogisat-

ören. Ofta finns speciella aspekter som måste tas i beaktande när man arbetar med 

det. Dylika ting brukar tas upp i olika typer av katalogiseringsregler för den aktu-

ella materialkategorin. Det finns dock materialkategorier för vilka katalogiserings-

regler inte föreligger. Med detta som utgångspunkt vill föreliggande uppsats un-

dersöka hur katalogisering av äldre, rart och unikt material för vilket inga katalo-

giseringsregler finns kan se ut i praktiken. För att avgränsa undersökningen till att 

få en ram som passar för ett examensarbete på masternivå måste man dock be-

gränsa sig till en materialkategori och formulera lämpliga frågor utifrån denna. På 

så sätt kan en fingervisning ges om hur det kan se ut även för andra typer av äldre, 

rart och unikt material för vilka katalogiseringsregler inte föreligger. 

Det finns en typ av material som lämpar sig mycket väl för en dylik under-

sökning. Det handlar om så kallade stamböcker. Idag finns inga fastlagda regler 

för katalogisering av stamböcker även om samtal på senare år har förts om att 

enas om sådana (Tuschling 2013, s. 375). Trots att det inte finns några katalogise-

ringsregler för stamböcker existerar såväl artiklar som tar upp ämnet stambokska-

talogisering som kataloger över stamböcker och stambokssamlingar. Till exempel 

arbetar författaren till föreliggande uppsats med att katalogisera stambokssam-

lingen vid Uppsala universitetsbibliotek och har därför haft månget tillfälle att 

reflektera över stambokskatalogisering. 

Stamböcker är vänskapsalbum som användes av framför allt studenter från 

1500-talet och en bit in på 1900-talet. De är att betrakta som föregångarna till våra 

dagars poesialbum och även de mina-vännerböcker som åtminstone under slutet 

av förra årtusendet var vanliga bland lågstadiebarn på svenska skolgårdar. 

Beskrivningar av stamböcker och stambokssamlingar finns redan från 1800-

talet,1 men det var vid tiden kring sekelskiftet 1900 som de tidigaste någorlunda 

detaljerade katalogerna som tar hänsyn till olika unika aspekter av materialkatego-

rin stambok uppstod. Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet tog dis-

kussionen om stambokskatalogiseringen fart och var tema för både internationella 

möten och vetenskapliga artiklar. Tankar om att stamböcker utgör en unik materi-

alkategori som vid katalogisering inte kan likställas med andra började ta form. 

                                                 
1 Se t.ex. van Rappard (1856) och Keil/Keil (1893). 
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Bland annat påpekade Mey (1981, s. 227) att det som en person nedtecknat i en 

stambok utgör en äkta autograf och dess unika karaktär måste komma till uttryck i 

en katalogpost. Av denna orsak intar stamboken, enligt Mey, en särställning vad 

gäller katalogiseringen, i jämförelse med liknande handskrivna källor som medel-

tida codices. Katalogiseringspraxisen som används när man katalogiserar dylika 

kan därför inte användas utan modifikation när man katalogiserar stamböcker 

(Mey 1981, s. 227). Diskussionerna och artiklarna ledde dock inte fram till att 

någon standard för stambokskatalogisering infördes. 

Däremot är det troligt att dessa diskussioner och artiklar under 1970-talet och 

tidigt 1980-tal ledde till att stambokskatalogiseringen tog ett steg i sin utveckling 

under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal. Katalogerna ändrade karaktär och blev 

mer omfattande än tidigare. De första av dessa mer omfattande stambokskataloger 

var tryckta men under sent 1990-tal och under det nya årtusendet har även digitala 

stambokskataloger uppstått. Föreliggande uppsats vill bland annat undersöka hur 

de tankar som framförs i vetenskapliga artiklar från 1980- och tidigt 1990-tal åter-

speglades i de omfattande stambokskataloger som uppstod från sent 1980-tal och 

framåt, det som får betecknas som den moderna stambokskatalogiseringen. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka huruvida de vetenskapliga artik-

lar om stambokskatalogisering som tillkom under 1980-talet och tidigt 1990-tal 

påverkade den moderna stambokskatalogiseringen i omfattande kataloger från 

1980-talet och framåt, samt att undersöka likheter och skillnader mellan dessa 

kataloger. För detta ändamål undersöks de tre centrala artiklar från den aktuella 

perioden vilka behandlar stambokskatalogisering, nämligen Mey (1981), Milde 

(1981) och Henning (1991). För att undersöka huruvida och i sådant fall hur reso-

nemangen i dessa kom till praktisk användning analyseras tillhopa nio stamboks-

kataloger från sent 1980-tal och fram till 2010-talet, fem tryckta och fyra digitala 

kataloger. Fokus i undersökningen kommer att ligga på de kategorier som an-

vänds för att katalogisera stamböckerna.2 De frågeställningar som kommer att 

behandlas är: 

1. Hur förhåller sig de tre artiklarna rörande stambokskatalogisering till 

varandra vad gäller vilka kategorier de anser bör användas vid stamboks-

katalogisering? Vilka likheter och skillnader föreligger? 

2. Vilka likheter och skillnader finns mellan de undersöka stambokskatalo-

gerna i fråga om vilka kategorier som används vid katalogiseringen? 

                                                 
2 Se nedan, kapitel 2.2. för en närmare beskrivning av termer rörande stambokskatalogisering. 
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3. Hur förhåller sig de undersöka stambokskatalogerna till de kategorier som 

tas upp i de tre artiklarna? 

För att få svar på dessa frågor och uppfylla uppsatsens syfte är det viktigt att ha en 

viss bakgrundsinformation, att känna till vad en stambok är och hur detta material 

har beskrivits på kulturarvsinstitutioner genom åren. Därför kommer uppsatsen att 

inledas av en genomgång av teori och metod samt centrala begrepp rörande stam-

böcker och stambokskatalogisering. Sedan följer en kort introduktion till ämnet 

stamböcker och tidigare forskning om jämförelser av olika typer av kataloger 

samt om stambokskatalogisering. Därefter kommer det i undersökningen använda 

materialet att presenteras och en historik över äldre stambokskataloger samt andra 

typer av förteckningar och kataloger över stamböcker som inte faller inom ramen 

för föreliggande undersökning att ges. Därpå följer själva undersökningen som 

åtföljs av en slutdiskussion där resultaten diskuteras samt en sammanfattning. 
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2. Teori, metod och termer rörande stamböcker 
och katalogisering av dessa 

2.1. Teori och metod 

Teori och metod behandlas tillsammans i ett kapitel eftersom dessa båda i viss 

mån är omöjliga att åtskilja. Detta gäller speciellt när man utför studier som den 

föreliggande, som bygger på en stor grad av empiri och inte tar sin utgångspunkt i 

ett visst teoretiskt ramverk utifrån vilket materialet analyseras. Risken med ett 

teoretiskt ramverk i empiriska undersökningar kan nämligen vara att det skymmer 

sikten för det som skall undersökas då det förutsätter att ett visst synsätt i förhål-

lande till undersökningsobjektet intas på förhand. Ett ateoretiskt förhållningssätt 

som föreliggande uppsats intar har tidigare använts i ABM-sammanhang, till ex-

empel av Lindh och Westin: ”Vi vill […] ogärna pressa in uppsatsens forsknings-

resultat i en alltför rigid teoretisk ram. En övergripande teori skulle snarare 

hämma än hjälpa analysen av vår empiriska undersökning” (Lindh & Westin 

2005, s. 1). 

Teoretisk förförståelse är dock oundviklig och klargörande även för empiriska 

undersökningar. En sådan teoretisk förförståelse kan bestå av begreppsteoretiska 

diskussioner kring för studien centrala begrepp. Ett centralt begrepp i föreliggande 

studie är kategori. Begreppet används i uppsatsen– i enlighet med bruket i de ar-

tiklar rörande stambokskatalogisering som undersöks i den – för det som i Kata-

logiseringsregler för svenska bibliotek (KRS 1990)3 kallas för uppgift och ligger 

till grund utformandet av olika sökelement. Det handlar helt enkelt om de katego-

rier som finns i en post i en katalog motsvarande det som på MARC-språk kallas 

för fält. För enhetlighetens skull väljer jag att använda termen kategori även för de 

undersökta digitala katalogerna, där annars fält hade kunnat vara en gångbar term. 

En annan teoretisk aspekt som är viktig i en undersökning av en viss typ av 

katalog, i detta fall stambokskatalog, är att diskutera vad en katalog egentligen är. 

Detta kommer här att diskuteras utifrån en bibliografisk teori som bygger på Rolf 

E. DuRietz (1999). DuRietz (1999, s. 234) betonar ett en katalog primärt förteck-

nar realexemplar. Vad är då ett realexemplar? För att kunna förklara det måste vi 

först bekanta oss med termen idealexemplar. Ett idealexemplar är – förenklat sagt 

                                                 
3 Se t.ex. KRS (1990), s. 9. 
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– ”boken som den av tryckaren och/eller förläggaren var ’tänkt’ att se ut vid pub-

liceringen och distributionen” (DuRietz 1999, s. 62). Ett idealexemplar är således 

det som tas upp i en bibliografi (DuRietz 1999, s. 235), till exempel i slutet av en 

vetenskaplig publikation. Ett realexemplar är däremot ett enskilt exemplar av ett 

idealexemplar (DuRietz 1999, s. 61).4 Till skillnad från en bibliografi där idealex-

emplaren, ”vilka […] inte har någon lokal eller materiell existens”, förtecknas är 

en katalog en enhet där ”relevans[en bildas] enbart av den permanenta eller tem-

porära förekomsten på en viss plats […]” (DuRietz 1999, s. 235), eller som Lindh 

och Westin (2005, s. 12) uttrycker det: ”kataloger beskriver faktiskt existerande 

böcker på en viss plats, exempelvis på ett bibliotek […]”. Även om DuRietz hade 

tryckta verk i åtanke när han utformade sin teori om kataloger är det som tagits 

upp här även mycket relevant för kataloger över handskrifter, som till exempel 

stamböcker. Handskrifter är i så måtto att likställas med realexemplar att de per 

definition alltid är unikat. Handskrifter katalogiseras dessutom ofta utifrån den 

förutsättningen att de befinner sig på en viss plats, exempelvis ett visst bibliotek. 

Det är också dylika kataloger som undersöks i föreliggande uppsats, nämligen 

sådana över stambokssamlingar som befinner sig på en viss institution. 

Vad gäller stambokskatalogisering av samlingar som finns på en viss plats 

konstaterar Schnabel (1995, s. XXIV) att det finns olika ingångspunkter och an-

ledningar till att katalogisera en viss institutions stambokssamling och att resulta-

tet vid katalogisering av en materialkategori (som stamböcker) där inga fastslagna 

katalogiseringsregler finns städse blir mycket beroende dels av den enskilda kata-

logisatörens förmåga och till viss del tycke och smak, dels av de vetenskapliga 

synsätt som råder inom området när katalogiseringen äger rum. Vad beträffar 

materialkategorier där regler för katalogiseringen föreligger torde inte denna vari-

ation finnas i samma utsträckning. 

Om en övergripande teoretisk ram kan sägas fylla en underordnad roll i före-

liggande uppsats fyller metoden en desto viktigare funktion. I min uppsats har jag 

valt att tillämpa en komparativ metod. Komparativa metoder är vanliga inom olika 

samhällsvetenskapliga forskningsinriktningar, till exempel juridiken eller statsve-

tenskapen,5 men den förekommer även inom humanistiska forskningsfält.6 I en 

komparativ studie fokuserar man bland annat på skillnader och likheter, vilket 

Denk (2012, s. 13) fastslår. Det handlar om att sätta minst två fall i relation till 

varandra (Denk 2012, s. 11). Komparativ metod ”möjliggör [också] analyser som 

formulerar slutsatser om empiriska förhållanden utifrån insamlat underlag” (Denk 

2012, s. 12). Dessutom kan komparativa studier bland annat vara både beskri-

vande och förklarande (Denk 2002, s. 8). Beskrivande komparativa studier har 

                                                 
4 Idealexemplar motsvarar det som med FRBR-terminologi kallas för manifestation, medan realexemplaret 

motsvarar exemplar, jämför FRBR (2006), 15 f, jämför även Dahlström (2006), s. 48. 
5 Se t.ex. Denk (2002). 
6 Se t.ex. Hellspong (2001). 
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deskriptiva syften medan förklarande dylika även vill försöka förklara det som 

framkommer vid en kartläggning (Denk 2002, s. 12). Föreliggande studie innehål-

ler drag av båda dessa aspekter av komparativa studier: den vill både beskriva hur 

de undersökta artiklarna om stambokskatalogisering och de undersökta stamboks-

katalogerna förhåller sig till varandra och den vill försöka förklara hur katalogerna 

kan ha påverkats av artiklarna samt vilka skillnader och likheter som föreligger 

mellan de olika katalogerna. 

I undersökningen begagnas en modifierad version av de komparativa analyser 

som kan användas för texter. Dylika komparativa analyser används för att jämföra 

två eller flera texter med varandra och för att förklara skillnader mellan dem 

(Hellspong 2001, s. 78). ”Syftet med komparativa analyser är att jämföra olika 

texter […] för att undersöka likheter, skillnader eller påverkan mellan dem” 

(Hellspong 2001, s. 79). Det som här sägs gälla för texter appliceras i undersök-

ningen på så sätt att det även gäller för kategorier i kataloger som inte kan räknas 

som texter i snäv bemärkelse. 

Komparativa analyser verkar dock inte vara så vanliga inom ABM-

forskningen men de förekommer även där. Ett exempel är Humphrey (2007) där 

Joy Humphrey undersöker beskrivande metadata i tre digitala handskriftskataloger 

vid olika kulturarvsinstitutioner i Europa och USA och hur dessa relateras till 

varandra.7 Då syftet med föreliggande studie att undersöka hur artiklar om stam-

bokskatalogisering samt stambokskataloger förhåller sig till varandra och hur ar-

tiklarna eventuellt kan ha påverkat katalogerna kan man vid en dylik undersök-

ning utgå ifrån att ett förfaringssätt liknande Humphreys skulle kunna vara frukt-

bart. Sålunda använder jag mig i denna studie av en metod som bygger på jämfö-

relser mellan de olika vetenskapliga artiklarna om stambokskatalogisering samt 

stambokskatalogerna. Dessa jämförs sinsemellan och dessutom jämför jag katalo-

gerna med de uppgifter om vilka kategorier som skall finnas med vid stambokska-

talogisering som framförs i de vetenskapliga artiklarna för att förhoppningsvis 

kunna utröna dessas påverkan på katalogiseringen av stamböckerna i de olika ka-

talogerna. 

För att uppnå detta utför jag först en ingående läsning av de tre aktuella veten-

skapliga artiklarna och redogör noggrant för den stora del av innehållet i dem, 

som tar upp kategorier att använda vid stambokskatalogisering. Sedan jämförs 

dessa parametrar artiklarna emellan, för att ta reda på vilka skillnader som före-

ligger mellan dessa. I ett andra steg företas en undersökning av de aktuella tryckta 

och digitala stambokskatalogerna, varvid innehållet i dessa beskrivs, speciellt de 

delar som tar upp de kategorier som förekommer i katalogiseringen. I ett nästa 

steg jämförs katalogernas behandling av kategorierna med varandra och slutligen 

jämförs denna behandling med det som föreslås i de tre vetenskapliga artiklarna. 

                                                 
7 Se kapitel 3.2.1. för en närmare beskrivning av Humphrey (2007). 
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Utifrån detta diskuteras förhållandet mellan de vetenskapliga artiklarna och stam-

bokskatalogerna samt artiklarnas eventuella inflytande på katalogernas använd-

ning av kategorierna för stambokskatalogisering. 

Ett metodologiskt problem vid en undersökning av kategorier vid katalogise-

ring är att det kan vara svårt att identifiera samtliga kategorier som förekommer i 

en katalog. Detta gäller speciellt för stamböcker där inga fastlagda regler för kata-

logiseringen finns. Beträffande de tryckta katalogerna avhjälps detta problem till 

stora delar av att katalogisatörerna oftast i katalogens inledning beskriver vilka 

kategorier de använder och, om de skulle glömma att nämna någon kategori där, 

vilket – som kommer att påpekas i undersökningen – förekommer ibland, under-

lättar den tryckta katalogens fysiska format att upptäcka eventuella ytterligare 

kategorier; det är enkelt att bläddra igenom den och skärskåda katalogposterna. 

Beträffande de digitala katalogerna är det dock hart när omöjligt att med full-

ständig säkerhet utesluta att man inte har missat någon kategori. Detta skulle näm-

ligen medföra ett nästintill ogenomförbart arbete, då det i dessa kataloger sällan 

förekommer en förteckning av de kategorier som används och det digitala forma-

tet innebär ett nästintill övermäktigt arbete att söka fram och gå igenom alla de 

tusentals poster över samtliga stamböcker och tillskrifter i de fyra undersökta ka-

talogerna. Det kan sålunda inte uteslutas att jag i de digitala katalogerna har miss-

sat någon kategori, men med tanke på den mängd katalogposter jag verkligen har 

gått igenom torde denna risk vara tämligen låg. 

2.2. Termer rörande stamböcker och stambokskatalogisering 

När man ägnar sig åt stamböcker eller katalogiserar dem begagnar man sig av en 

viss terminologi.8 För att lektyren av föreliggande uppsats inte skall bli krångli-

gare än nödvändigt kommer jag i detta kapitel att kort redogöra för denna.9 

Att äga och använda en stambok kallas för att föra stambok. Den som förde 

stambok kallas för stamboksägaren. Med en beskrivning av en stambokens yttre 

avses en beskrivning av stambokens bokband, av dess storlek (dvs. dess yttre mått 

angivet i centimeter oftast med en decimal) och dess format (till exempel kvarto 

eller oktav). Om man istället talar om en beskrivning av stambokens inre åsyftas 

det som ryms inom volymens pärmar. Ofta nämns här stambokens omfång, dvs. 

                                                 
8 Vissa av de termer som uppförs här används även vid annan handskriftskatalogisering, men tas för tydlig-

hetens skull med här. 
9 Det internationella språket för stamboksforskning är framför allt tyska. Detsamma gäller för katalogisering 

av stamböcker och de termer som används internationellt för stambokskatalogisering är också på tyska. För 

att kunna tala om stamböcker i en svensk kontext har dock en svensk terminologi vuxit fram. Mycket av den 

terminologin stammar från Åke Davidsson, som måste sägas vara den svenske vetenskapsman som ägnat sig 

mest åt stamböcker. Några av de svenska termerna stammar även från mig och har vuxit fram inom ramen för 

arbetet med att katalogisera stambokssamlingen vid Uppsala universitetsbibliotek. 
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hur många blad den består av, samt dess löptid, dvs. den period under vilken den 

fördes och slutligen vilket material bokens blad är gjorda i: papper eller perga-

ment. Pergament är mycket ovanligare än papper och förekommer aldrig ensamt 

som material i en stambok utan städse tillsammans med papper. Med dekor kan 

åsyftas både utsmyckning på bokbandet och illustrationer och annat som före-

kommer inne i stamboken. 

Poster över en stambok i en utförlig katalog över stambokssamlingar innehål-

ler två olika nivåer. Den översta nivån beskriver stamboken som helhet utan att gå 

in på dess tillskrifter (förklaring se nedan). Den nivån kallas för den övergripande 

nivån och utgör den så kallade övergripande katalogiseringen. Den andra nivån 

kallas för djupkatalogisering eller bladkatalogisering och innebär en katalogise-

ring av stambokens samtliga tillskrifter.10 En tillskrift är, förenklat sagt, det hand-

fasta uttryck som någon lämnat efter sig i en stambok som innehåller de kriterier 

för en tillskrift som jag skall redogöra för nu. Den person som nedtecknar en till-

skrift i en stambok kallas för tillskriftslämnare. 

En tillskrift måste innehålla text, men det innebär inte att all text i en stambok 

utgör tillskrifter. Texter i en stambok som inte utgör tillskrifter innehåller inte de 

element som utmärker en tillskrift. För att räknas som en tillskrift måste texten i 

fråga innehålla åtminstone ett par av följande element: ett kort, tydligt visuellt 

särskilt textstycke högst upp på sidan, som kallas för innehållsdel, eller textdel 

(Schnabel 2003, s. 146). Innehållsdelen består ofta av ett citat ur Bibeln eller av 

en känd författare, ofta från antiken. Oftast skrivs inte den citerade författarens 

namn ut utan tillskriftslämnaren förutsatte att stamboksägaren, och andra i dennes 

närhet som senare skulle läsa i stamboken, kände till de citat som användes. Om 

det rörde sig om ett mycket vanligt uttryck kan det hända att detta endast anges 

med initialer, till exempel S. D. G. för ”Soli Deo gloria” (endast Gud tillhör äran). 

Tillskriften kan vidare innehålla en dedikations- eller identifikationsdel. Här 

återfinns, i idealfallet, en personlig hälsning från tillskriftslämnaren till stamboks-

ägaren, tillskriftslämnarens namn (dvs. namnteckning) samt orten och datumet för 

nedtecknandet. I samband med sitt namn anger många tillskriftlämnare även per-

sonliga upplysningar om sig själva, både om sitt ursprung (till exempel sin födel-

seort, -region eller fädernesland) och om vilket yrke och/eller akademiska titlar de 

innehar. Detta kallas i stambokskatalogiseringssammanhang för att de anger här-

komst samt status eller titel. Ibland kunde tillskriftslämnaren också nedteckna sitt 

eller sin familjs motto i tillskriften. Detta motto kallas för symbolum och nedteck-

nades ofta till vänster om dedikationsdelen (Schnabel 2003, s. 146 f). Tillskrifter 

kan även innehålla illustrationer av olika slag. 

                                                 
10 I föreliggande uppsats har jag valt att använda termen djupkatalogisering, för att tydliggöra skillnaden 

mellan denna och den övergripande katalogiseringen. Jag talar dock understundom om en bladkatalog och 

menar då det som är resultatet av djupkatalogiseringen, nämligen en katalog över tillskrifterna på de enskilda 

stamboksbladen. 
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Det förekommer även illustrationer i en stambok som inte räknas som delar av 

tillskrifter, då de inte återfinns i direkt anslutning till (oftast på samma sida som) 

en tillskrift. Ibland förekommer som sagt andra typer av text i stamböckerna än 

tillskrifter. Det kan röra sig om av stamboksägaren eller senare ägare tillfogade 

anteckningar av olika slag, till exempel register över tillskriftslämnarna i stambo-

ken, eller om en ägarnotis av stamboksägaren, dvs. en typ av titelsida, där ägaren 

ofta skrev ned att föreliggande bok är en samling av hans vänner i en stambok 

eller dylikt. 

För att förtydliga hur en ”typisk” tillskrift kan se ut avbildas här en dylik, i 

detta fall ur linnélärjungen Carl Peter Thunbergs stambok från 1770-talet. 

Bild 1: En typisk stambokstillskrift. 

 

Blad 5
r
 ur Carl Peter Thunbergs stambok, signum D 23:26, Uppsala universitetsbibliotek 

Överst i tillskriften finns ett citat, i detta fall av den antike författaren Sallustius. 

Till höger under citatet följer sedan den personliga hälsningen avslutad med en 

underskrift ”Friderici Jacobi Billing” (Friedrich Jacob Billing). Billing anger även 

sin härkomst (Trautskirchen i Franken i södra Tyskland). Till vänster om häls-

ningen finns ort (Colombo) och datum (23/1-1778) för tillskriftens nedtecknande 

samt symbolum. Det som är litet atypiskt med denna annars typiska tillskrift är att 

den är nedtecknad i Colombo på Ceylon; det är relativt ovanligt med tillskrifter 

från städer utanför Europa, men Thunberg hade med sig sin stambok på sin resa 

till Afrika och Asien (Solling, under utgivning). Efter denna genomgång av termer 

rörande stamböcker och stambokskatalogisering följer i nästa kapitel en kort in-

troduktion till fenomenet stamböcker. 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

3.1. Kort introduktion till stamböcker 

En stambok är ett slags vänskapsalbum som framför allt studenter förde från 

1500-talets mitt och in på 1800-talet. I modifierad form fanns stamboken kvar 

ända in en bra bit på 1900-talet och en typ av sen efterföljare är de mina-

vännerböcker som fanns i svenska låg- och mellanstadieskolor på 1980- och 90-

talen. 

En stambok ger inblickar i dess ägares vardagsliv, den visar på vilka vän-

skapsband och kontakter som stamboksägaren hade och ger en fingervisning om 

rutten för de resor han (ty det rör sig oftast om män) företog sig. ”Ett av kriterier-

na för att något skall få kallas för en stambok är nämligen att den var mobil” (Sol-

ling 2016b, s. 7 f). Man kan se stamboken som sin tids svar på sociala medier, 

eftersom den innehåller biografiska uppgifter inte bara om sin ägare utan även om 

de personer som lämnat tillskrifter i boken. Termen stambok härstammar från 

tyskans ord för fenomenet, Stammbuch, och åsyftar att man där fick hälsningar 

från sin Stamm der Freunde (dvs. sin vänkrets). På engelska används oftast den 

latinska benämningen album amicorum (vännernas album) för att beteckna stam-

böcker (Solling 2016a, s. 16). 

Bruket att föra stambok uppstod i Tyskland under reformationen (Helk 2001, 

s. 16; Kurras 2004, s. 1). Studenter och andra i kretsen kring reformatorerna Mar-

tin Luther och Philipp Melanchthon ville gärna ha deras autograf och en hälsning 

(Schnabel 2003, s. 244 ff). Bruket spred sig inom protestantiska kretsar och även 

till adliga och andra studenter. Studenterna samlade dock inte bara på tillskrifter 

av sina akademiska lärare utan även av sina medstudenter (Schnabel 2003, 

s. 268 f). Det var också inom den akademiska världen, främst bland studenterna, 

som bruket att föra stambok spred sig som mest. Under den här tiden var det van-

ligt att studenterna genomförde bildningsresor till olika universitet runt om i 

Europa och de tog då med sig sina stamböcker på dessa resor.11 Från de tyskta-

lande områdena spred sig sedan seden att föra stambok bland annat till Schweiz, 

Skandinavien och Nederländerna (Davidsson 1993, s. 6). Det gick till så att ut-

ländska studenter stötte på seden när de under sin bildningsresa vistades vid tyska 

                                                 
11 Jämför Schnabel (2003), s. 269. 
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lärosäten. Med hjälp av stamböcker kan man kartlägga och undersöka de interper-

sonella förhållanden som fanns under den aktuella tiden och även utforska de so-

ciala nätverk som fanns bland studenter, lärda, adliga, och andra under 1500–

1800-talen (Solling 2016b, s. 18). 

Vid sidan av de skrivna tillskrifterna innehåller stamböckerna även illustrat-

ioner av olika slag som till exempel adelsfamiljers vapen (Solling 2016b, s. 14). 

På 1700-talet var det vanligt att man klistrade in en silhuett av sig själv i profil när 

man nedtecknade en tillskrift i en stambok. På 1800-talet blev det vanligare med 

torkade blommor, hårkonst och broderier i stamböckerna (Schnabel 2003, 

s. 107 f). Stamböcker innehåller ibland stadsvyer, som kan ge en bild av hur stä-

der som senare förstörts såg ut; de kan också innehålla landskapsmålningar som 

visar livet på landsbygden samt heraldiska inslag, viktiga för forskning kring 

adelns historia. Studenters stamböcker är ofta utsmyckade med bilder från stu-

dentlivet och dessa kan ge värdefulla upplysningar om den tidens studentliv i 

olika universitetsstäder. Genom de bilder de innehåller kan stamböckerna också 

utgöra betydande källor för forskning om historisk klädnad, möbler och möble-

ring. Stamböckernas tillskrifter innehåller ofta citat ur litteraturen och dessa kan 

ge en god bild av vilka författare som lästes i vilka kretsar och vilka antika förfat-

tare som man förväntades känna till (Solling 2016b, s. 18 ff). 

En stambok har ofta en läderpärm och består av en volym med ursprungligen 

blanka blad som tillskrifterna skrivits ned på. På 1500-talet och tidigt 1600-tal var 

det vanligt att tryckta böcker interfolierades och användes som stamböcker (Da-

vidsson 1993, s. 10). Det typiska formatet på en stambok är, åtminstone sedan 

1600-talets andra hälft, liggande; boken mäter mestadels c:a 10 cm på höjden och 

15 cm på bredden. I början innehöll stamböcker såväl pergament- som pappers-

blad men med tiden kom pappret att överväga (Davidsson 1993, s. 10). Under sent 

1700-tal och början av 1800-talet tillkom stamböcker som bestod av lösa, tomma 

blad förvarade i konstfullt utsmyckade etuin. Detta underlättade möjligheterna att 

samla på många tillskrifter under en begränsad tid, då man nu inte längre behövde 

lämna ifrån sig hela stamboken till en person utan kunde dela ut lösa blad till flera 

personer samtidigt (Schnabel 2003, s. 124). En annan typ av lösa blad som före-

kommer i stambokssammanhang är de blad som genom århundraderna av olika 

anledningar understundom har avlägsnats ur stamböckerna. Det kan röra sig om 

att senare tiders autografsamlare skurit ut blad ur stamböckerna (Losert & Solling 

2016, s. 72) eller att en stamboksägare inte längre ville att en viss person skulle 

finnas representerad i stamboken. Det finns också många exempel på när hela 

stamböcker har plockats isär av till exempel autografsamlare. 

Fr.o.m. 1800-talet blev det vanligare att kvinnor förde stambok. De unga da-

merna som det oftast handlade om skrev gärna rim och dikter i varandras album. 

Därför kallas dessa album ofta poesialbum men de räknas av de flesta forskare 

som en del av stambokstraditionen. 



 18 

I en stambok var det vanligtvis så att kungliga och furstliga personer skrev 

sina tillskrifter på sidor långt fram, därefter följde adliga, sedan lärda och student-

kamrater och längre bak samboksägarens familj. Av olika anledningar, antingen 

då ingen kunglig, furstlig eller adlig person ännu nedtecknat en hälsning i den 

aktuella stamboken eller på grund av falsk eller äkta blygsamhet, valde man ofta 

en tom sida långt bak i stamboken när man skulle skriva sin tillskrift. Av den an-

ledningen har många stamböcker ofta förhållandevis få tillskrifter i början men 

desto fler mot slutet (Davidsson 1993, s. 19). 

Latin är redan från början det vanligaste språket i stamböckerna. Under 1600-

talet tilltar även bruket av tyska och även grekiska och hebreiska förekommer 

tidigt. Med tiden blir också franska och andra europeiska språk vanligare. Även 

tillskrifter på till exempel arabiska, kinesiska och etiopiska förekommer. De flesta 

stamböcker innehåller mellan 50 och 150 tillskrifter, men det kan förekomma att 

en stambok har flera hundra tillskrifter (Solling 2016b, s. 17). 

Eftersom bruket att föra stambok förekom under flera hundra år har det på-

verkats av olika tiders smak och stilar både i fråga om form och innehåll. Detta 

gör stamböcker till viktiga kulturbärare och en stambokssamling som helhet åter-

speglar också en lång kulturell utveckling (Davidsson 1981, s. 19). Kanske är det 

denna mångfald inom stamboksgenren som gjort att stamböckerna under det sen-

aste dryga seklet rönt förhållandevis stort intresse vid olika kulturarvsinstitutioner 

vad gäller katalogisering? 

3.2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer jag dels att redogöra för tidigare forskning om jämförelser 

mellan olika kataloger dels om den tidigare forskning som finns om stambokska-

talogisering. I detta sammanhang är det viktigt att betona att det finns en uppsjö 

av framför allt handböcker men även forskning som fokuserar på hur man rent 

konkret kan/skall katalogisera till exempel äldre, rart och unikt material, dvs. vilka 

kategorier som skall användas och så vidare. Dessutom finns inom ramen för ar-

betet med RDA riktlinjer för handskriftskatalogisering enligt den så kallade 

FRBR-modellen, FRBRoo.12 Däremot är forskning som fokuserar på jämförelser 

mellan olika kataloger över äldre, rart och unikt material desto ovanligare, vilket 

understryker nyttan av föreliggande studie. 

3.2.1. Forskning rörande jämförelser mellan olika kataloger 

Det exempel på forskning rörande jämförelser mellan olika kataloger över äldre, 

rart och unikt material som jag har hittat är Humphrey (2007). I den studien un-

                                                 
12 Jämför Bekiari m.fl. (2016). 
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dersöker Joy Humphrey beskrivande metadata i tre digitala handskriftskataloger 

vid olika kulturarvsinstitutioner i Europa och USA och hur dessa relateras till 

varandra. Det handlar om DigCIM vid British Library, MALVINE som är ett 

samarbetsprojekt mellan nio kulturarvsinstitutioner i sju olika europeiska länder 

samt Digital Scriptorum (DC), ett samarbetsprojekt mellan ett femtontal ameri-

kanska kulturarvsinstitutioner. I sin studie jämför Humphrey de tre katalogerna 

och de olika typer av metadata som uppförs i respektive katalog och diskuterar 

hur dessa hanteras. Hon jämför också förutsättningarna för de olika katalogerna 

och relationen mellan dessa förutsättningar och hur metadatan behandlas i katalo-

gerna. Detta gör Humphrey genom att noggrant skärskåda de olika katalogerna 

och ställa upp ett raster för vilka kategorier som används i de olika katalogerna 

och hur dessa kategorier förhåller sig till varandra. 

Andra artiklar tar upp skillnader mellan onlinekataloger och kortkataloger. En 

av dem, som innehåller resultat som är av intresse för föreliggande studie, skrevs 

av Rahmatollah Fattahi (1995). Fattahi skriver att han väljer att jämföra onlineka-

talogen med just kortkatalogen och inte till exempel med en tryckt katalog ef-

tersom kortkatalogen är mer spridd och används i större utsträckning än tryckta 

kataloger (Fattahi 1995, s. 44). Han undersöker i sin artikel skillnaderna mellan 

onlinekatalog och kortkatalog avseende olika aspekter i processen rörande biblio-

grafisk information och målet med hans uppsats är något annorlunda än det för 

föreliggande studie, då han avser att ”reveal both advantages and disadvantages in 

both catalogues” (Fattahi 1995, s. 44), men artikeln är ändå relevant för denna 

uppsats, då jämförelsen mellan online- och kortkatalog skall ”identify the diffe-

rences in the processes by which a bibliographic record, and on a lager scale a 

catalogue, is created […]” och ge en förståelse för ”both conceptual and technical 

differences between the online catalogue and the card catalogue” (Fattahi 1995, 

s. 44). Relevant för min uppsats är framför allt Fattahis resultat gällande katalo-

gernas struktur och uppbyggnad och jag fokuserar därför på dessa.13 

Fattahi (1995, s. 45) konstaterar att det föreligger skillnader både avseende 

strukturen och innehållet mellan en kort- och en onlinekatalog. Till exempel är det 

i en onlinekatalog möjligt att ge en fullödigare beskrivning av det katalogiserade 

objektet: ”more data elements may be included in the description […]” (Fattahi 

1995, s. 45). Inte heller föreligger de rumsliga hinder som finns i en kortkatalog 

(till exempel kortlappens storlek) och en onlinekatalog möjliggör också att ta med 

fler ”data elements” (Fattahi 1995, s. 46). Det som gäller för en kortkatalog kan ju 

också sägas gälla för en tryckt katalog där det oftast finns en begränsning i hur 

mycket information som av praktiska (och ekonomiska) skäl kan tryckas. Fattahi 

(1995, s. 47) konstaterar vidare att en mer komplex och flexibel struktur är möjlig 

                                                 
13 Fattahi undersöker också skillnaderna mellan katalogtyperna rörande aspekter som användarvänlighet, 

sökmöjligheter och användarnas nöjdhet. 
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i en onlinekatalog än i en kortkatalog. I nästa kapitel kommer jag att presentera 

tidigare forskning som berör ämnet stambokskatalogisering. 

3.2.2. Forskning rörande katalogisering av stamböcker 

Förutom de tre artiklar som undersöks i föreliggande studie och som det redogörs 

ingående för i uppsatsens undersökningsdel föreligger ytterst litet tidigare forsk-

ning som explicit berör stambokskatalogisering. Här följer dock en kort redogö-

relse för de tre verk som jag känner till. 

Ernst Böhme, Hans-Joachim Heerde och Oliver Schröer (2001) beskriver i en 

artikel hur arbetet med att katalogisera stamböckerna vid Göttingens stadsarkiv, 

som undersöks i föreliggande studie, gått till. De förklarar att man skapade en post 

för varje stambok och för varje tillskrift. Man kan i databasen, som blev slutresul-

tatet av katalogiseringen, söka efter posterna med hjälp av tio olika söktermer som 

till exempel person, plats och datum för tillskriftens nedtecknande eller språk. 

Stamböckerna katalogiserades dock utifrån 36 olika kategorier (Böhme m.fl. 

2001, s. 510 f). Av dessa går författarna relativt kortfattat igenom 30 stycken och 

förklarar vilka uppgifter som har tagits upp under respektive kategori. Kategorier-

na som tas upp gäller både djup- och övergripande katalogisering. Det förekom-

mer ingen diskussion om skillnaderna mellan dessa båda typer av katalogisering, 

antagligen eftersom stamböckerna vid Stadtarchiv Göttingen både katalogiseras 

övergripande och på bladnivå. I artikeln sägs uttryckligen att man utgått från 

Meys (1981) kategorier för stambokskatalogisering (Böhme m.fl. 2001, s. 510). 

Nicole Domka (2007) tar i sin bacheloruppsats från Högskolan för medieve-

tenskap i Stuttgart upp olika perspektiv på stambokskatalogisering. I uppsatsen 

undersöker hon de stamböcker som finns vid Universitetsbiblioteket i Tübingen. 

Hon tar dock även upp andra aspekter och skriver till exempel att stambokssam-

lingar ännu inte alls i samma utsträckning har katalogiserats som det finns intres-

santa samlingar (Domka 2007, s. 30). Domka redogör också kortfattat för stam-

boksbeståndet vid fem olika institutioner, Sächsische Landesbibliothek – Staats- 

und Universitätsbibliothek (SLUB) i Dresden, Germanisches Nationalmuseum i 

Nürnberg, Württembergische Landesbibliothek (WLB) i Stuttgart, Stadtarchiv 

Göttingen och Herzogin Anna Amalia Bibliothek (HAAB) i Weimar. Katalogerna 

över stambokssamlingarna vid alla dessa fem institutioner kommer att undersökas 

i föreliggande uppsats. Domka redogör först och främst för stambokssamingarnas 

tillkomst och vilken typ av och hur många stamböcker de innehåller från olika 

historiska perioder. Hon nämner inte mer än ytligt den eventuella katalogisering 

som genomförts vid de olika institutionerna. Vad gäller katalogen över stamböck-

erna vid Germanisches Nationalmuseum i Nürnberg nämner hon dock de katego-

rier som används vid den katalogiseringen (Domka 2007, s. 33 f). Dock genomför 

Domka inga ingående analyser av dessa kategorier. Istället lägger hon i viss mån 

fokus på de kortkataloger som vid några av institutionerna ligger till grund för de 
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senare tryckta katalogerna. Inte heller jämför hon samlingarna eller katalogerna 

sinsemellan. Det enda hon konstaterar i denna riktning är att katalogtyperna är 

olikartade samt att även katalogiseringsdjupet är heterogent mellan olika institut-

ioner (Domka 2007, s. 40). 

Domka kommer sedan fram till det som är det egentligt centrala i hennes upp-

sats, nämligen en ingående beskrivning av den 46 exemplar omfattande stamboks-

samlingen vid universitetsbiblioteket i Tübingen. Hon genomför också en över-

gripande katalogisering av stamböckerna och även en djupkatalogisering av tre av 

dem samt hänvisar till ett i Tübingen framtaget datorprogram (TUSTEP) som med 

modifikation skulle kunna användas för att katalogisera stamböcker.14 

Det tredje verket som berör stambokskatalogisering är en bacheloruppsats 

från Högskolan för teknik och ekonomi i Berlin skriven av Jeannine Gröpke år 

2014. Gröpke vill i sin uppsats ta fram en princip för övergripande beskrivning av 

poesialbum. Hon utgår härvid från den samling av poesialbum som finns vid 

Deutsches Historisches Museum i Berlin. I uppsatsen presenterar hon samlingen 

som består av 261 poesialbum/stamböcker från 1800- och 1900-talen. Hon ge-

nomför sedan en ingående inventering av museets samling och lägger fram ett 

”idealiskt schema för beskrivningen poesialbum” (Gröpke 2014, s. XV f). Sche-

mat är ingående men har en stark slagsida åt sådan information som är relevant för 

museer såsom ingående bildbeskrivningar. Detta är inte märkligt med tanke på att 

hennes utgångspunkt är museer. Detta bekräftas ytterligare av att Gröpke i sitt 

schema väljer att ta upp mycket få kategorier som har med den ursprunglige 

stamboksägaren att göra. Hon nämner inte heller något om den djupkatalogisering 

som är bruklig i stambokskataloger från bibliotek och arkiv. Denna finner ingen 

plats i hennes schema för beskrivningen av poesialbum. I nästa kapitel kommer att 

redogöras för det material som används i föreliggande uppsats. 

                                                 
14 Då detta försök till en första katalogisering av stambokssamlingen vid universitetsbiblioteket i Tübingen 

blott innehåller en fullständig katalogisering av tre stamböcker är det inte fråga om en fullvärdig stambokska-

talog och den analyseras därför inte närmare i föreliggande uppsats. 
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4. Material 

Vid ett internationellt möte om stamböcker i Wolfenbüttel 1978 diskuterades olika 

aspekter av stamböcker och dessas katalogisering ingående. I skriften som publi-

cerades som resultat av detta möte finns två grundläggande artiklar som diskuterar 

stambokskatalogisering, Mey (1981) och Milde (1981). Ytterligare en artikel på 

samma tema kom ut tio år senare, Henning (1991).15 Jag kommer nu att kort pre-

sentera dessa tre artiklar som alla tre anger olika kategorier att använda vid stam-

bokskatalogisering. 

4.1. Artiklarna rörande stambokskatalogisering 

4.1.1. Mey (1981) 

Hans Joachim Mey vid Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz i dåvarande 

Västberlin för i sin artikel Über die Erfassung von Stammbüchern und Stamm-

buchblättern als Autographen aus überregionaler Sicht från år 1981 fram sina 

idéer om stambokskatalogisering. Han föreslår kategorier att beakta vid såväl 

övergripande som djupkatalogisering, även om hans fokus ligger på djupkatalog-

seringen. 

4.1.2. Milde (1981) 

Nästa artikel om stambokskatalogisering, Zur Katalogisierung von 

Stammbüchern, skrevs av Wolfgang Milde vid Herzog August Bibliothek i Wol-

fenbbüttel. Trots att Milde i sin artikel explicit säger att han blott tar upp katalogi-

seringen av stamböcker i allmänna handskriftskataloger, inte i speciella stam-

                                                 
15 Förutom dessa artiklar finns en opublicerad text om stambokskatalogisering av Ingeborg Krekler som 

katalogiserat handskriftssamlingar bland annat vid Württembergische Landesbibliothek i Stuttgart. Texten 

bygger på ett föredrag som Krekler höll vid ett möte i Bamberg i juni 1982. Mötet behandlade problem rö-

rande katalogisering av bokhandskrifter från 1500- till 1700-talet, jämför Krekler (1999), s. XII. Dessutom 

finns en opublicerad text från år 1986 av Friedrich Seck, som då var verksam vid universitetsbiblioteket i 

Tübingen, vilken innehåller ett schema över olika kategorier (52 st) som skulle kunna användas för stam-

bokskatalogisering. Denna text uppstod i samband med utarbetandet av datorprogrammet TUSTEP, Domka 

(2007), s. 68 och 98 ff. Eftersom dessa texter aldrig publicerades är det otroligt att de skulle ha kunnat på-

verka stambokskatalogiseringen. Därför beaktas Kreklers och Secks texter inte heller vidare i föreliggande 

uppsats. 
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bokskataloger (Milde 1981, s. 232), tas artikeln upp här då den nämner olika kate-

gorier att ta i beaktande vid stambokskatalogisering och man kan anta att den var 

och är känd inom stambokskatalogiseringskretsar med tanke på i vilken publikat-

ion den finns med. Milde påpekar också att artikeln handlar om hur man bäst skall 

återge stamböcker i handskriftskataloger, så att stamboksforskare skall kunna ar-

beta med katalogen på ett förtjänstfullt sätt (Milde 1981, s. 232 f). Detta eftersträ-

var ju även renodlade stambokskataloger. Mildes fokus ligger på den övergri-

pande katalogiseringen. 

4.1.3. Henning (1991) 

Tio år senare, 1991, när den moderna stambokskatalogiseringen, tack vare framför 

allt Lotte Kurras insatser i Nürnberg, redan hade kommit igång på allvar förde 

Hans Henning vid dåvarande Zentralbibliothek der Deuschen Klassik16 i Weimer 

fram sina idéer kring stambokskatalogisering i artikeln Katalogisierung und Edit-

ion von Stammbüchern.17 Även Hennings fokus ligger på den övergripande kata-

logiseringen. 

4.2. Stambokskatalogerna 

För undersökningen av stambokskataloger och deras förhållande till varandra och 

till de tre artiklarna om stambokskatalogisering undersöks fem tryckta och fyra 

digitala kataloger. Katalogerna uppfyller två kriterier. De förtecknar för det första 

var och en bara stamböcker vid en institution. Detta för att eventuella skillnader 

mellan katalogiseringen vid olika institutioner skall kunna tas i beaktande. För det 

andra genomför de både övergripande och djupkatalogisering av de stamböcker de 

förtecknar så att båda dessa nivåer kan jämföras i studien. Vad gäller de tryckta 

katalogerna rör det sig om samtliga stambokskataloger utkomna inom ramen för 

den moderna stambokskatalogiseringen från 1980-talet och framåt. Urvalet av de 

digitala katalogerna torde också vara heltäckande med undantag för den digitala 

katalog över stambokssamlingen vid Uppsala universitetsbibliotek som är under 

uppbyggnad.18 Här följer nu en kort genomgång av de nio undersökta katalogerna. 

4.2.1. Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg 

Den första tryckta stambokskatalogen i undersökningen är gjord av Lotte Kurras 

och upptar stamböckerna vid Germanisches Nationalmuseum i Nürnberg med en 

                                                 
16 Numera Herzogin Anna Amilia Biblothek. 
17 Det kan nämnas här att Henning var med redan vid konferensen i Wolfenbüttel, där Mey och Milde presen-

terade sina förslag. 
18 Detta beror på att jag själv är involverad i och leder arbetet med den katalogen och på grund av detta är det 

olämpligt att jag behandlar den i föreliggande undersökning. 
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löptid som börjar senast år 1790. Katalogen består av två band. Dessa kom ut 

1988 respektive 1994. I det år 1988 utkomna band ett förtecknas de 96 st stam-

böcker i samlingen som har en löptid som börjar t.o.m. år 1750, medan band två 

från år 1994 förtecknar de 104 st stamböcker i samlingen som har en löptid som 

börjar mellan 1751 och 1790. Båda banden har i grunden samma uppbyggnad 

även om vissa smärre skillnader föreligger. Katalogiseringsspråket är tyska. I ka-

talogen upptas endast de stamböcker som tillhör Germanisches Nationalmuseum 

och inte de ungefär 50 stamböcker som finns där som deposition; inte heller frag-

ment av stamböcker sammansatta av lösa blad eller enstaka lösa blad som finns på 

museet medtas i katalogen (Kurras 1988, s. XI). Det första bandet omfattar XXVII 

+ 267 sidor medan det andra består av XVI + 349 sidor. 

Lotte Kurras katalog över stamböckerna vid Germanisches Nationalmuseum i 

Nürnberg från 1988 och 1994 påstås vara ett helt nytt sätt att katalogisera stam-

böcker på (Domka 2007, s. 33; Schnabel 1995, s. XXIX), även om den sägs bygga 

på de kortfattade riktlinjerna rörande katalogisering av stamböcker i DFG:s19 

Richtlinien Handschriftenkatalogisierung (Schnabel 1995, s. XXIX), vars första 

utgåva kom år 1973. Katalogen sägs även ha blivit en förebild för senare stam-

bokskataloger (Domka 2007, s. 34; Schnabel 1995, s. XXIX). 

4.2.2. Stadtbibliothek, Nürnberg 

Den andra undersökta stambokskatalogen förtecknar stambokssamlingen vid 

Stadtbibliothek i Nürnberg och kom ut år 1995 i tre band (Schnabel 1995). Kata-

logen gjordes av Werner Wilhelm Schnabel. Det föreligger inga skillnader mellan 

de olika delarnas uppbyggnad, som är fallet rörande Kurras (1988) respektive 

Kurras (1994). Att katalogen är uppdelad på tre band har endast praktiska orsaker; 

att trycka en katalog omfattande inalles över 1 400 sidor i ett band skulle göra 

denna katalog tämligen otymplig och svåranvänd; sidnumreringen är också ge-

nomgående i alla tre band. Katalogiseringsspråket är tyska. Katalogen över stads-

bibliotekets i Nürnberg 307 st stamböcker omfattar LXXIV + 1388 sidor samt 16 

onumrerade sidor med avbildningar av illustrationer ur stamböckerna. 

4.2.3. Kungliga biblioteket, Stockholm 

Den tredje stambokskatalogen i undersökningen kom ut år 1998 och beskriver 

stambokssamlingen vid Kungliga biblioteket i Stockholm. Katalogen gjordes av 

Eva Dillman och samma Lotte Kurras som tidigare hade katalogiserat stamböck-

erna vid Germanisches Nationalmuseum i Nürnberg. Katalogiseringsspråket är 

tyska. Katalogen över Kungliga bibliotekets 80 st stamböcker med en löptid som 

                                                 
19 DFG = Deutsche Forschungsgemeinschaft, ungefär motsvarande svenska Vetenskapsrådet. 
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börjar mellan 1580 och 1828 omfattar XXVII + 227 sidor samt 16 onumrerade 

sidor med avbildningar av illustrationer ur stamböckerna.20 

4.2.4. Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart 

Den fjärde undersökta katalogen kom ut år 1999 och förtecknar de 70 stamböcker 

vid Württembergische Landesbibliothek (WLB) i Stuttgart som har en löptid som 

börjar senast år 1625. Katalogen är gjord av Ingeborg Krekler.21 Katalogiserings-

språket är tyska. Katalogen omfattar XXXIV + 401 sidor. 

4.2.5. Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Riga 

Den femte undersökta tryckta stambokskatalogen utkom år 2013 och beskriver 

stamböckerna vid Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka i Riga. Katalogen 

gjordes av Aija Taimiņa och är tvåspråkig; den innehåller samma information på 

lettiska och på tyska. Katalogen omfattar LXXXIX + 365 sidor och förtecknar 

samtliga 28 stamböcker vid biblioteket och dessutom 110 separata tillskrifter på 

lösa blad som återfinns i bibliotekets autografsamling. 

4.2.6. Katalog der studentischen Stammbücher der Universitätsbiblio-

thek Gießen 

Den första digitala katalogen som kommer att behandlas förtecknar studentstam-

böckerna vid universitetsbiblioteket i Gießen. I katalogen tas endast studentstam-

böcker i beaktande och endast sådana från 1700-talet.22 Inalles handlar det om 33 

stamböcker innehållande 3 000 tillskrifter. Universitetsbiblioteket i Gießen äger 

även ett antal ytterligare stamböcker (från 1600- och 1800-talet samt icke-

studenstamböcker från 1700-talet). Dessa ingår inte i databasen.23 

                                                 
20 Här inkluderas tre stamböcker från Roggebiblioteket i Strängnäs, då detta sedan 1968 tillhör Kungliga 

biblioteket, Kurras & Dillman (1998), s. XV. 
21 Krekler hade tidigare katalogiserat flera handskriftssamlingar vid WLB i Stuttgart, bland annat en stor 

samling efter autografsamlaren Joahnn Georg Friedrich von Hagen, i vilken även ett antal rekonstruerade 

stamböcker och stamboksfragment ingår, Krekler (1992), s. XLVI f. Den katalogen är vad gäller djupkatalo-

giseringen i stort sett uppbyggd på samma sätt som Krekler (1999), se Krekler (1992), s. 637 ff. Av den an-

ledningen och då det endast rör sig om en katalog över rekonstruerade stamböcker och stamboksfragment och 

t.ex. den övergripande katalogiseringen är mycket oregelbunden har den uteslutits ur föreliggande undersök-

ning. 
22 Katalogen bygger på en databas som skapades av Silke Moning i samband med att hon skrev sin magis-

teruppsats år 2005, Moning (2005), se Katalog der studentischen Stammbücher in der Universitätsbibliothek 

Gießens webbsida > Inhalt der Datenbank [2017-05-14]. 
23 Katalog der studentischen Stammbücher in der Universitätsbibliothek Gießens webbsida [2016-12-06]. 
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4.2.7. Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliot-

hek, Dresden 

Den andra digitala stambokskatalogen som undersöks är den vid Sächsische Lan-

desbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) i Dresden. Den omfat-

tar cirka 350 exemplar.24 Av dessa finns den största delen katalogiserad i sin hel-

het och fritt tillgänglig på Internet. Fram till år 2003 katalogiserades stamböckerna 

i en kortkatalog. I denna kortkatalog genomfördes en djupkatalogisering. Kortka-

talogen har sedan inom ramen för ett autografprojekt kunnat föras in i programmet 

Allegro – HANS som nyligen har transfererats till den överregionala samkatalo-

gen för personarkiv och autografer Kalliope, som drivs från Berlin, men har med-

verkande kulturarvsinstitutioner runt om i Tyskland.25 

4.2.8. Online-Katalog der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Weimar 

Den tredje digitala katalogen som undersöks upptecknar världens största stam-

bokssamling. Den innehåller drygt 1 600 stamböcker och finns vid Herzogin Anna 

Amalia Bibliothek (HAAB) i Weimar (Raffel 2016, s. 13). Denna samling katalo-

giseras inom ramen för ett sedan år 2008 pågående projekt och omfattar biblio-

tekets stamböcker med en löptid påbörjad t.o.m. 1740.26 

4.2.9. Stadtarchiv, Göttingen 

Den fjärde och sista digitala katalogen som skall behandlas upptar stamböckerna 

vid stadsarkivet i Göttingen. Stambokssamlingen innehåller 300 stamböcker fram-

för allt från tiden mellan mitten av 1700- och mitten av 1800-talet. I stamböckerna 

finns nästan 18 000 tillskrifter mestadels från studenter och professorer vid uni-

versitetet i Göttingen.27 I nästa kapitel kommer jag att redogöra för tidigare stam-

bokskataloger och sätt att beskriva och katalogisera stamböcker före sent 1970-tal. 

                                                 
24 SLUB Dresden > Sammlungen > Handschriften > Stammbücher [2016-12-20]. 
25 Kalliope Verbundkatalogs webbsida > Über Kalliope > Historie [2017-06-08]. 
26 Klassik Stiftung Weimars webbsida > Sammlungen > Sammlungen der Herzogin Anna Amalia Bibliothek 

> Stammbuchsammlung [2017-01-10]. Genom sökningar i det katalogiserade materialet kunde jag konstatera 

att även vissa senare stamböcker, från 1800- och 1900-talen finns katalogiserade, trots att detta inte anges i 

webbplatsens text. 
27 Stadtarchiv Göttingens webbsida > Bestände und Findmittel > Bestände > studentischen Stammbücher des 

18. und 19. Jahrhunderts > Katalog der Stammbuchsammlung [2017-04-04]. Se även Böhme m.fl. (2001), 

s. 510. 
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5. Andra beskrivningar av stamböcker 

För att ge en bakgrund till det undersökta materialet och kunna ställa det i relation 

till annat som finns skrivet om stamböcker och andra typer av kataloger som be-

handlar stamböcker kommer jag i detta kapitel att redogöra för äldre stambokska-

taloger och beskrivningar av stambokssamlingar fram till 1970-talet, tankar om 

stambokskatalogisering under 1970-talet, stambokskataloger från 1980-talet med 

annat upplägg än de i min studie undersökta samt databaser över stamböcker och 

tillskrifter. 

5.1. Äldre stambokskataloger och beskrivningar av stam-

bokssamlingar fram till 1970-talet 

Under tiden fram till och med 1970-talet förekom flera olika typer av katalo-

ger/förteckningar av stamböcker. Här skall jag kort redogöra för dem. Många 

bibliotek förde fram till 1960-talet handskrivna förteckningar över sitt bestånd, 

vilket senare i idealfallet överfördes till kortkataloger (Domka 2007, s. 30). Vidare 

kunde stamböcker för det första inkluderas i kataloger som behandlar handskrifts-

samlingar vid olika kulturarvsinstitutioner, dessutom fanns ingående beskrivning-

ar i prosaform över enskilda stamböcker eller stamböckerna i diverse samlingar 

och slutligen fanns kataloger som enkom förtecknade stamböcker28 och därför till 

viss del är att betrakta som direkta föregångare till de stambokskataloger som ana-

lyseras närmare i föreliggande studie. Jag skall nu ta exempel på dessa alternativ. 

5.1.1. Stamboksförteckningar inkluderade i allmänna handskriftskata-

loger 

Ett exempel på stamboksförteckningar inkluderade i allmänna handskriftskata-

loger rör den stambokssamling som åtminstone fram till Andra världskriget fanns 

vid Stadtbibliothek i dåvarande Königsberg (nu Kaliningrad). Där katalogiserar 

August Seraphim stamböckerna i den allmänna handskriftskatalogen över sam-

                                                 
28 Jämför Schnabel (1995), s. XXV. 
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lingarna.29 Stamböckerna erhåller dock ett eget kapitel30 och ses sålunda som en 

separat del av handskriftssamlingarna. Katalogen innehåller blott övergripande 

katalogisering av stamböckerna och i denna anges (i förekommande fall): 

1. Stambokens nummer i samlingen 

2. Stambokens storlek 

3. Det århundrade den stammar från 

4. Hur många blad den omfattar 

5. Stamboksägarens namn samt status/titel 

6. Stambokens löptid 

7. Litteraturangivelser rörande stamboken 

8. Kort övergripande beskrivning av de i stamboken förekommande illustrat-

ionerna eller något karakteristiskt om tillskriftslämnarna i den (handlar det 

till exempel företrädelsevis om studenter eller präster) 

9. Stambokens proveniens. 

I samband att stamböcker inkluderades i allmänna handskriftskataloger, kunde 

olika svårigheter föreligga. I en och samma katalog kunde stamböcker nämligen 

katalogiseras på helt olika sätt. Så är fallet för katalogen över handskrifterna vid 

Herzloglichen Bibliothek i Wolfenbüttel.31 Här följer två exempel ur den katalo-

gen. I det första fallet, Johann Heinrich Heinzelius stambok, anges: signum, bla-

dens material, storlek, antal blad, århundrade, illustrationer, stamboksägarens 

namn, löptid, proveniens och bokband. Ingen djupkatalogisering genomförs. På 

detta sätt förtecknas även de flesta andra stamböckerna i katalogen. En annan 

stambok, där en handskrift med böner och betraktelser även använts som stambok, 

beskrivs emellertid mer ingående. Här är, vid sidan av kategorierna som anges för 

Johann Heinrich Heinzelius stambok, tillskrifterna på de ursprungligen tomma 

sidorna i början av handskriften angivna med tillskriftslämnarens namn och årtalet 

för tillskriftens nedtecknande, alltså en form av enkel djupkatalogisering. 

5.1.2. Ingående beskrivningar i prosaform 

Flera av de ingående beskrivningarna av stambokssamlingar i prosaform som fö-

religger stammar från sent 1960- och tidigt 1970-tal. I det följande skall jag redo-

göra för några av dessa. 

En flitig författare av dylika publikationer var Åke Davidsson. I Davidsson 

(1969) och Davidsson (1970), båda publikationerna är mycket snarlika, beskriver 

han ett femtontal av de stamböcker som finns vid Stifts- och landsbiblioteket i 

Linköping. Artiklarna börjar med en kortare inledning om stamboksskickets histo-

                                                 
29 Denna stambokssamling är synnerligen väldokumenterad, se ytterligare en katalog Bogun (1901, 1904, 

1909), nedan. 
30 Se Seraphim (1909), s. 317–328. 
31 Jämför Milde (1981), s. 233. 
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ria samt om samlingen i Linköping. De beskrivningar av själva stamböckerna som 

sedan följer utgör på intet sätt några kataloger utan texten är som sagt i prosaform 

och tämligen ingående beskrivs stamboksägarnas biografi och de resor som dessa 

företog sig, ofta runtom i Europa, beskrivs utifrån de tillskrifter som de samlade 

på sig i sina stamböcker. Vissa av tillskrifterna beskrivs ingående med angivelse 

av ort och datum samt transkriprion av delar av tillskriften eller av dikter som 

förekommer i den. Här följer ett exempel ur Davidsson (1970): 

I en stambok en gång tillhörig Nicolaus Erici Hofstenius (död 1661) står följande att läsa på 
volymens första blad: ”Stambok för Nicolaus Erici Hofstenius, Kyrkoherde uti Arvika i 
Wermeland, och stamfader för Hofstenska Familien såsom Donation till Gymnasii Bibliot-
heket i Linköping, år 1799 af Samuel Strömerstedt, f. 1732 f. d. Collega Sch. Triv. Lincop.” 
Hofstenius blev student vid Uppsala universitet år 1632 och tillträdde kyrkoherdebefattningen 
i Arvika år 1654 efter att dessförinnan ha verkat som collega scholæ i Karlstad. 

Hans stambok (signum: B 83) innehåller 17 tillskrifter på latin, tyska, franska och hebre-
iska. De visar att han företagit en resa på kontinenten åren 1640–1641 men också att han 
medfört sitt album vid besök hos vänner i Göteborg och Karlstad. Större delen av utlandsvis-
telsen tillbringades i Rostock, där han studerade från hösten 1640 till i april året därpå. Besök 
gjordes också i Greifswald och Stralsund. De flesta tillskrifterna i stamboken är införda av 
studenter, framför allt vid Rostockuniversitetet, och bland dessa bidragsgivare finner man bl. 
a. svenskarna Carl Lithman och Jonas Lippius i Rostock, Anders Axelsson Kewenbrinck i 
Greifswald och Ericus Matthiæ (Roslagus) i Stralsund. (Davidsson 1970, s. 14) 

I en annan av sina stambokspublikationer i prosaform (Davidsson 1971) beskriver 

Davidsson på ett liknande sätt ett femtontal stamböcker ur samlingen vid Göte-

borgs universitetsbibliotek. 

En liknande publikation över tidiga stamböcker vid British Museum i London 

är Nickson (1970). Även här börjar publikationen med en kort introduktion till 

stamboksskicket innan stamböcker ur samlingen beskrivs. Huvuddelen av stam-

böckerna beskrivs inte lika ingående som hos Davidsson men beskrivningen av 

dem flätas in i beskrivningen av stamboksseden, så att beskrivningarna utgör ett 

slags exempel på hur bruket att föra stambok utvecklats över tid. Det förekommer 

dock även mer ingående beskrivningar av tillskrifter och ur vissa av dem transkri-

beras också dikter och textstycken. 

Vello Helk beskrev i ett antal publikationer under 1970-talet stambokssam-

lingen vid Det Konglige Bibliotek i Köpenhamn. Bland annat dessa publikationer 

beskrivs av Fechner (1981, s. 8) som förebilder inom stamboksforskningen.32 De 

fyra viktigaste av dessa publikationer publicerades i tidskriften Fund og Forsk-

ning mellan 1974 och 1980.33 Av dessa behandlar Helk (1974) samlingens stam-

böcker från 1500-talet, Helk (1975/76) dem från första halvan av 1600-talet, Helk 

(1977/78) dem från tiden 1650–1750 och Helk (1979/80) slutligen dem från tiden 

1751–1800. I dessa artiklar redogör Helk på ett sätt som inte alls är olikt Davids-

sons, eller för den delen Nicksons, för stambokssamlingen vid nämnda bibliotek. 

                                                 
32 Se nedan kapitel 5.2. 
33 Dessa finns även samlade i en samlingsvolym från år 1980, Helk (1980). 
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Han inleder med en introduktion till stamboksseden och till den aktuella samling-

en och behandlar sedan ett antal exemplar ur samlingen. Speciellt tre ting skiljer 

Helks redogörelser från de tidigare beskrivna. För det första redovisar han stam-

böckerna utifrån ägarens härkomst; dansk-norska stamböcker redovisas först, in-

nan det redogörs för ”[u]denlandske stambøger” (Helk 1974, s. 29; Helk 1975/76, 

s. 61; Helk 1977/78, s. 49). I den sista artikeln (Helk 1979/80) finns denna geogra-

fiska uppdelning inte längre med. För det andra lyfter Helk fram utvecklingen av 

”[s]prog och indhold” respektive ”[t]egninger og udstyr” i stambokssamlingen i 

separata avsnitt. Och för det tredje, och detta är det som gör Helks framställningar 

än viktigare än de tidigare nämnda, redovisar Helk i slutet av varje artikel en lista 

över de stamböcker från den aktuella perioden som finns i samlingen. I denna 

alfabetiskt ordnade lista uppförs (i förekommande fall) följande kategorier för 

varje stambok:34 

1. Stambokens nummer (inom respektive tidsspann)35 

2. Stamboksägarens namn 

3. Korta biografiska notiser om stamboksägaren 

4. Antalet tillskrifter 

5. Stambokens löptid samt de viktigaste orter från vilka tillskrifterna 

stammar 

6. Kort beskrivning av illustrationer och annat i stambokens inre (bland 

annat om en tryckt bok använts som stambok) 

7. Något kort om stambokens proveniens, stambokens signum samt dess 

format (kvarto, 4
o
, eller oktav, 8

o
) 

8. Eventuell litteratur där stamboken omnämns 

Denna lista gör således att Helks publikationer är att betrakta som en typ av över-

gripande katalogisering av stamböckerna.36 

Den sista stamboksbeskrivningen i prosaform som skall nämnas här rör stam-

böcker vid Skara stifts- och landsbibliotek. Här genomför Hans Sallander (1980) 

en genomgång av sju stamböcker ur beståndet där. Studien liknar till sitt upplägg 

mycket det som Davidsson (1969), Davidsson (1970) och Davidsson (1971) har. 

Skillnaderna består i att beskrivningarna är mer detaljerade och att Sallander 

nämner samtliga tillskrifter i stamböckerna. Dessutom behandlas stamböckerna i 

separata kapitel i stället för i löpande text efter varandra endast åtskiljda medelst 

                                                 
34 Se Helk (1974), s. 36 för en kort beskrivning av kategorierna. 
35 Helk ger här stamböckerna nummer inom sina respektive tidsspann (1500-talet, första halvan av 1600-talet, 

1650–1750 respektive 1751–1800); varje tidsspann börjar alltså med stambok nummer 1, 2, 3 o.s.v. 
36 I Helk (2001) för Helk med angivande av samma kategorier upp 879 stamböcker med ägare från Danmark, 

Norge, Island och Schleswig-Holstein eller vars ägare har vistats i dessa områden. Skillnaden mot Helks 

tidigare publikationer är att han nu även tar med stamböcker som finns vid andra institutioner än Det Kong-

lige Bibliotek i Köpenhamn eller är i privat ägo. 
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ett stycke som hos Davidsson, vilket gör det lättare för läsaren att finna uppgifter 

om en viss stambok. 

5.1.3. Tidiga renodlade stambokskataloger 

I detta kapitel skall redogöras för de tidiga stambokskataloger (från 1900-talets 

första årtionden), som på ett mer ingående vis beskriver stamböcker och tillskrif-

terna i dem. 

Den äldsta av dessa kataloger förtecknar stamböckerna vid universitetsbiblio-

teket i Königsberg. Dessa katalogiserades av Kurt Bogun i början av 1900-talet 

(Bogun 1901; Bogun 1904; Bogun 1909). Katalogen inleds med ett alfabetiskt 

register över stamboksägarna (inklusive, i förekommande fall, status/titel respek-

tive födelseort) med angivelse av stambokens löptid (Bogun 1901, s. 3–7). Efter 

registret följer själva stambokskatalogen. I den övergripande katalogposten till 

varje stambok nämns, förutom stambokens nummer i katalogen/samlingen (som 

tilldelas dem till synes slumpmässigt), stamboksägarens namn samt eventuella, 

mycket knapphändiga uppgifter kring dennes biografi och härkomst. Sedan görs 

en djupkatalogisering varvid stambokens tillskrifter listas alfabetiskt efter till-

skriftslämnarens efternamn. Det som härvid anges är: 

1. Tillskriftslämnarens namn och (i förekommande fall) dennes titel eller sta-

tus 

2. Orten för tillskriftens nedtecknande 

3. Sidangivelseen för tillskriftens plats i stamboken 

Eventuella illustrationer i stamböckerna redovisas emellertid överhuvudtaget inte. 

I en annan katalog som började komma ut år 1901 förtecknar Georg von 

Obernitz vissa av namnen i stamböckerna vid det dåvarande Großherzogliche 

Bibliothek i Weimar (von Obernitz 1901; von Obernitz 1904). von Obernitz kata-

logiserar blott sådana tillskrifter som nedtecknats av lärda, författare samt hög- 

respektive lågadel.37 Stamböckerna katalogiseras utifrån det nummer de har i sam-

lingen. I katalogen upptas på övergripande nivå följande kategorier: stambokens 

löptid, stamboksägarens namn och en mycket knapphändig biografi över denne (i 

fall uppgifter härom kunnat finnas). Sedan uppförs tillskrifterna i bokstavsordning 

efter tillskriftslämnarens efternamn och sålunda icke i den ordning de förekommer 

i stamboken. Vid djupkatalogiseringen redovisas: 

1. Tillskriftslämnarens namn samt stundom kort information om dennes ti-

tel/status 

2. Tillskriftslämanrens härkomst 

3. Platsen för tillskriftens nedtecknande (ort eller land)38 

                                                 
37 Jämför publikationens titel, von Obernitz (1901), s. 285. 
38 Detta görs endast i förekommande fall, vilket är mycket sällsynt. 
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4. Sidan i stamboken där tillskriften återfinns 

5. Huruvida tillskriften innehåller ett heraldiskt vapen, vilket markeras me-

delst ett ”W” respektive ”–”. 

Vissa av illustrationerna i stamböckerna nämns i katalogen, speciellt dräktbilder. 

Dessa uppförs separat efter redovisningen av tillskrifterna i stamboken. I den 

första delen av katalogen, von Obernitz (1901), redovisas uppgifterna i form av en 

tydligt strukturerad tabell, medan uppgifterna i den senare delen av katalogen von 

Obernitz (1904) redovisas i löptext, vilket försämrar användarvänligheten. 

I en tredje av dessa tidiga stambokskataloger katalogiserar A. Wilhelm Kies-

ling år 1911 stamböckerna vid Königliches Kunstgewerbe-Museum i Berlin, samt 

två ytterligare stamböcker som befann sig i privat ägo. Kiesling (1911, s. 160) 

menar att det vore bra om man vid stambokskatalogisering toge med namnen på 

alla tillskriftlämnare i stamböckerna och inte såsom i hans tycke dittills varit stan-

dard att endast ta med adliga eller ”kända” tillskriftslämnares namn i förteckning-

arna. Han uppmanar således till att upphöra med den styvmoderliga behandlingen 

av borgerliga tillskriftslämnares tillskrifter och till att även börja redovisa dessa 

vid katalogiseringen (Kiesling 1911, s. 161). Kieslings katalog är så uppbyggd att 

han först gör en översiktlig genomgång av samtliga stamböcker (en övergripande 

katalogisering). Här ger han stamboken först ett nummer, nämner sedan vem som 

fört stamboken och säger i förekommande fall något kort om dennes härkomst. 

Sedan nämns några orter från vilka tillskrifter finns i stamboken samt stambokens 

löptid. Därefter görs en kort beskrivning av stambokens inre. Antalet bilder re-

spektive porträtt uppförs och ibland ges också en mer ingående beskrivning av 

bildmaterialet. Understundom transkriberas enstaka tillskrifter och kända till-

skriftslämnare nämns ibland. I något falls ges på slutet en kortbiografi över stam-

boksägaren. Katalogiseringen och vilka uppgifter som anges för de olika stam-

böckerna är dock på intet sätt enhetligt. Efter genomgången av stamböckerna föl-

jer ett alfabetiskt register över samtliga tillskriftslämnare i dessa. Detta kan sägas 

utgöra en typ av bladkatalog. I detta register uppförs för varje tillskrift (i före-

kommande fall): 

1. Tillskriftslämnarens namn 

2. Kort biografisk information om denne (till exempel härkomst och/eller ti-

tel/status) 

3. Ort och datum för tillskriftens nedtecknande 

4. Hänvisning till den stambok där tillskriften återfinns39 

Stamböckerna vid universitetsbiblioteket i Jena katalogiserades under första hal-

van av 1910-talet av Franz Meyer – detta utgör den fjärde tidiga stambokskatalo-

                                                 
39 Om stamboken är folierad eller paginerad anges även sidnumret, jämför Kiesling (1911), s. 168. 
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gen.40 På grund av ”omständigheterna i tiden” runt år 1915 kunde katalogen dock 

ges ut först i början av 1920-talet (Meyer 1920, s. 82). Katalogen är så uppbyggd 

att man först finner ett alfabetiskt register över stamboksägarna (i förekommande 

fall med en mycket knapphändig information om deras härkomst och/eller ti-

tel/status), sedan följer ett kronologiskt register över stamboksägarna. Stamböck-

erna har också numrerats kronologiskt. Efter dessa båda register följer katalogen 

över stamböckerna. Den äldsta stamboken redovisas först. Katalogposterna till 

stamboken är så uppbyggda att stambokens nummer i samlingen anges först, se-

dan följer namnet på dess ägare (och i förekommande fall samma korta biogra-

fiska information som återgavs i registret). Sedan återfinns en kort redogörelse för 

stambokens yttre och inre, denna beskrivning inkluderar bland annat stambokens 

mått samt förekomst av till exempel illustrationer och eventuella register över 

tillskriftslämnarna. Därpå följer, i den ordning som de förekommer i den fysiska 

stamboken, en djupkatalogisering av tillskrifterna. Härvid anges (i förekommande 

fall): 

1. Sidan i stamboken där tillskriften återfinns 

2. Tillskriftslämnarens namn  

3. I tillskriften nedtecknad biografisk information 

4. Ort och datum för tillskriftens nedtecknande 

Eventuella illustrationer beskrivs på den plats de förekommer i originalet, dvs. 

mitt bland tillskrifterna. Bilder ges en kort beskrivning, beträffande heraldiska 

vapen nämns blott deras förekomst.41 

 5.1.4. Sammanfattning: Kategorier i äldre stambokskataloger 

I detta kapitel sammanfattas de kategorier som förekom i äldre stambokskataloger 

och beskrivningar av stamböcker.42 Beträffande den övergripande katalogiseringen 

redogörs för kategorierna: stambokens nummer i den aktuella samlingen, dess 

signum, stamboksägarens namn samt angivande av dennes härkomst och ti-

tel/status, stambokens löptid och vilket århundrade den stammar ifrån, dess om-

fång och storlek, bokband samt proveniens, bladens material, litteratur som finns 

rörande stamboken i fråga, orter för tillskrifternas i stamboken nedtecknande, an-

nat textinnehåll i stamboken vid sidan av tillskrifter, transkription av enstaka till-

skrifter, omnämnande av vissa av tillskriftslämnarna, olika typer av tillskriftsläm-

nare samt en kort beskrivning av illustrationer som förekommer i stamböckerna. 

                                                 
40 Se Meyer (1920), Meyer (1921) och Meyer (1922). 
41 Såvitt mig bekant är blott de elva första stamböckerna i samlingen katalogiserade, sedan upphör bidragen 

till katalogen i Vierteljahrschrift für Wappen-, Siegel- u. Familienkunde, jämför Meyer (1922), s. 48. 
42 Denna sammanfattning har inte till syfte att detaljerat redogöra för exakt vilken kategori som förekommer i 

vilken katalog (detta har redovisats ovan), utan bara att kort sammanfatta vilka kategorier som överhuvudta-

get finns med i äldre tiders stambokskataloger och beskrivningar av stamböcker. 
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Vad beträffar djupkatalogiseringen finns följande kategorier med i de äldre 

katalogerna från tidigt 1900-tal, som är de enda som har med detta: 

1. Sidan i stamboken där tillskriften återfinns 

2. Tillskriftslämnarens namn 

3. Ort och datum för tillskriftens nedtecknande 

4. Kort biografisk information om tillskriftslämnaren, främst rörande sta-

tus/titel och härkomst 

5. Markering för eller kortbeskrivning av illustrationer (inklusive heraldiska 

vapen) 

Vi har nu sett exempel på det sätt på vilket stamböcker kunde beskrivas fram till 

år 1980. I det följande kommer jag att redogöra för tankar om stambokskatalogi-

sering under 1970-talet, den period då man på allvar började reflektera över detta 

ämne. 

5.2. Tankar om stambokskatalogisering under 1970-talet 

1973 utkom för första gången Richtlinien Handschriftenkatalogisierung från 

DFG. I dessa riktlinjer skrivs på följande vis om katalogisering av stamböcker: 

Stammbücher. Summarische Beschreibung mit Aufzählung der Orte und Angabe der Zeit-
spanne (erste und letzte Eintragung), u.U. Heraushebung bedeutender Namen und Eintragun-
gen. Sämtliche Namen im Register mit Eintragungsort und Datum.43 (Richtlinien Handschrif-
tenkatalogisierung 

1
1973, s. 14)44 

1978 hölls ett viktigt internationellt möte om stamböcker på Herzog August 

Bibliothek i Wolfenbüttel. Vid detta möte diskuterades icke blott stamboken ur 

olika vetenskapliga perspektiv utan ävenledes frågor rörande katalogisering av 

stambokssamlingar och man kunde konstatera att man bara befann sig i början av 

processen att beforska men också katalogisera stamboksgenren (Fechner 1981, 

s. 7). Vid mötet betonades att Vello Helks stamboksforskning och beskrivningarna 

av stamböckerna vid Det Konglige Bibliotek i Köpenhamn blivit stilbildande.45 I 

                                                 
43 ”Stamböcker. Summarisk beskrivning med en uppräkning av orter och datum samt en angivelse av tids-

spannet (första och sista tillskriften), i förekommande fall kan betydande namn eller tillskrifter framhävas. 

Samtliga namn upptas i registret med nedteckningsort och datum.” Översättning D.S. 
44 Se även Milde (1981), s. 234. Texten återfinns nästan identisk även i senare upplagor av Richtlinien 

Handschriftenkatalogisierung. I den tredje upplagan från år 1983 relativeras uttalandet om att samtliga namn 

skall upptas i registret, detta skall blott göras vid en ingående katalogisering av stamböcker: ”Bei einer Inten-

siverschließung werden sämtliche Namen mit Eintragungsort und Datum ins Register aufgenommen” 

(Richtlinien Handschriftenkatalogisierung (31983), s. 33. Denna förändrade skrivning återfinns även i de 

följande båda upplagorna från 1985 och 1992. 
45 En smula besynnerligt är det att de tidiga renodlade stambokskatalogerna som ju också katalogiserar stam-

böcker övergripande och även på bladnivå inte nämns. Kanske kände Fechner inte till dem. 
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dessa beskriver Helk ju stamböckerna utifrån olika kategorier46 även om han inte 

för reflekterande resonemang över de kategorier han uppför. Fechner (1981, s. 8) 

lyfter även speciellt fram Helk (1978) som viktig. Den uppsatsen innehåller bland 

annat en detaljerad redogörelse för innehållet i olika stambokstillskrifter rörande 

den tyske diktaren Martin Opitz. Liknande bidrag – och sådana som i löptext i 

beskrivande form behandlar olika stamböcker i olika samlingar – fanns som vi sett 

redan tidigare.47 

I konferensvolymen från det nämnda internationella stamboksmötet 1978 

konstaterar Milde att litet hittills hade gjorts för att registrera var stambokssam-

lingar finns (Milde 1981, s. 231). Inte heller vad gäller beskrivningen av stam-

böcker fanns mycket gjort, ett undantag är Vello Helks arbeten om stamböckerna 

på Kungliga biblioteket i Köpenhamn (Milde 1981, s. 232). Det förelåg sålunda 

ett stort behov av att få igång projekt för stambokskatalogisering vid olika kultur-

arvsinstitutioner. 

Enligt Milde (1981, s. 233) fanns det år 1978 två uppfattningar om hur man 

skulle katalogisera stamböcker. Antingen skulle man göra det utförligt eller kort-

fattat, ibland t.o.m. extremt kortfattat. Ett exempel för den utförliga katalogise-

ringen finns i katalogen över blankenburgerhandskrifterna i Wolfenbüttel. Här 

anges signum, material, antal blad, århundrade, storlek, löptid och bokband, upp-

gifter om stamboksägaren, illustrationer och proveniens; dessutom anges alla till-

skriftslämnare sorterade efter efternamn (eller landsnamn vid furstliga personer 

och kungligheter). Samtliga namn återfinns även alfabetiskt i registret (Milde 

1981, s. 233). 

En beskrivning av ett mer kortfattat sätt att katalogisera stamböcker stämmer 

mer överens med det som angavs i de ovan citerade Richtlinien Handschriftenka-

talogisierung. Detta betyder att tillskriftlämnaren blott uppträder i registret men 

inte i själva beskrivningen av stamboken i katalogen. På så sätt kan man inte ut-

läsa av själva beskrivningen vem som lämnat en tillskrift i stamboken. Milde 

(1981, s. 234) tar upp ett exempel på en sådan katalogisering från Staats- und 

Universitätsbibliothek Hamburg. Här anges bara att den aktuella stamboken inne-

håller 22 tillskrifter från Hamburg och Lübeck från åren 1639–1651.48 Något kort-

fattat om själva handskriften nämns, men tillskriftslämnarna återfinns blott i kata-

logens alfabetiska register, där man själv måste söka upp dem med stor möda 

(Milde 1981, s. 234). 

Ett exempel på en extrem kortfattad katalogisering av stamböcker återfinns i 

kompletteringsbandet till handskriftskatalogen för Niedersächsische Staats- und 

Landesbibliothek i Göttingen från 1968. Här nämns stamböckerna inte alls i kata-

logen utan dyker bara upp i ett specialregister med titeln ”Stammbücher”. Där 

                                                 
46 Se ovan kapitel 5.1.2. 
47 Se kapitel 5.1.2. ovan. 
48 Tillskrifterna har på kortlappar förts in i bibliotekets katalog över autografer Milde (1981), s. 234. 
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omnämns stamböckerna på en halv rad vardera. Blott stamboksägarens namn, 

löptiden och signum anges. Ingen tillskriftslämnare nämns i registret. Som orsak 

till detta mycket kortfattade katalogiserande av stamböckerna anges att ”die na-

mentliche Aufzählung aller Eintragungen den Druck übermäßig belasten würde”49 

och att ”eine Auswahl einiger Namen stets subjektiv bleibt”50 (Fischer 1968, 

s. IX). Därmed bryts med sättet på vilket man i de äldre katalogerna över hand-

skrifterna i Göttingen beskriver stamböcker. Där beskrivs stamböckerna utförligt 

och något om tillskrifterna nämns, om än blott de viktigaste (Milde 1981, 

s. 234 f). 

Det här var alltså några exempel på hur stamböcker hade katalogiserats innan 

diskussionerna om ämnet kom igång i samband med den internationella stam-

bokskonferensen 1978. I nästa kapitel kommer att redogöras för stambokskatalo-

ger från 1980-talet som har ett annat upplägg än de jag undersöker i föreliggande 

studie. 

5.3. Stambokskataloger från 1980-talet med annat upplägg än 

de i studien undersökta 

I detta kapitel kommer jag att kort behandla stambokskataloger från 1980-talet 

som har ett annat upplägg (och mål) än de kataloger som undersöks i min upp-

sats.51 Katalogisering som gjorts av enskilda stamböcker eller delar av samlingar 

behandlas inte här. Det skulle vara omöjligt att ta upp dem alla även om det 

kanske skulle ha kunnat vara intressant då sådana publikationer i lägre eller högre 

utsträckning ofta förfar annorlunda än de kataloger som tas upp i föreliggande 

studie vad gäller de kategorier som tas upp vid stambokskatalogiseringen.52 

Goldmann (1981) katalogiserar 1 715 stamböcker som har sitt ursprung i om-

rådet kring Altdorf och Nürnberg i sydöstra Tyskland. Det handlar om en ”Kata-

log von verkürzten Beschreibungen der Stammbücher” (Goldmann 1981, 

s. XVII). Goldmann katalogiserar stamböckerna sålunda endast kortfattat – i bok-

stavsordning – och går inte in särdeles mycket på detaljer eller tillskrifter i dem. 

Katalogen behandlar stamböcker som ligger vid 28 olika institutioner runtom i 

Tyskland och i övriga Europa samt stamböcker ur 15 privatsamlares bibliotek. 

Varje stambok ges ett nummer och sedan uppförs för varje stambok stamboksäga-

rens namn samt några mycket korta biografiska notiser kring denne, sedan besk-

                                                 
49 ”En lista på alla tillskrifter skulle överbelasta den tryckta katalogen”, översättning D.S. 
50 ”Ett urval av vissa namn vore subjektivt”, översättning D.S. 
51 Till skillnad från Böhme m.fl. (2001), Domka (2007) och Gröpke (2014) tar de i detta kapitel behandlade 

verken i stort sett inte upp några teoretiska tankar kring stambokskatalogisering utan de presenterar resultatet 

av praktisk stambokskatalogisering. 
52 Som exempel på detta kan Bosmas (1989) katalogisering av Hermann Prickners stambok och Hennings 

(1989) mycket övergripande katalogisering av några utvalda 1500-talsstamböcker nämnas. 
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rivs hur många tillskrifter stamboken innehåller samt vilka orter de nedtecknats i. 

Löptiden anges samt huruvida stamboken innehåller några bilder eller heraldiska 

vapen (ej närmare beskrivna, men antalet anges) eller anteckningar eller annat 

textinnehåll (till exempel ägarnotiser) som inte utgör tillskrifter eller om ett tryckt 

verk använts som stambok. Litteratur rörande stamboken nämns. Ibland nämns 

framträdande tillskriftslämnare eller konstnärer som bidragit med illustrationer i 

stamböckerna vid namn. Stambokens format (till exempel kvarto eller oktav) 

nämns. Slutligen anges i vilken stad stamboken återfinns samt, i förekommande 

fall (då det inte rör sig om stamböcker i privatsamlingar), vid vilken institution 

och stambokens signum. 

En än mer omfattande katalog är Wolfgang Kloses verk Corpus Alborum 

Amicorum (CAAC) från år 1988. CAAC har som föresats att förteckna alla beva-

rade stamböcker i världen som har en löptid som börjar på 1500-talet. Katalogen 

tar upp 1 535 exemplar och Klose gjorde parallellt med den tryckta katalogen 

även en databas som vid tiden för katalogens publicering fanns vid Kern-

forschungszentrum Karlsruhe. Klose påstår sig i databasen förteckna uppgifter om 

37 olika kategorier (jag kan av utrymmesskäl inte gå in på alla här), av dessa re-

dovisas dock endast några i den tryckta katalogen (Klose 1988, s. XX). Vilka ka-

tegorier som uppförs vid den övergripande katalogiseringen i den tryckta katalo-

gen varierar mellan stamböckerna, men de vanligast förekommande är: 

1. CAAC-kod (den kod som stambokens förses med för att hänvisningar 

skall kunna göras till den i CAAC) 

2. Stambokens löptid 

3. Stamboksägarens namn 

4. Allmän beskrivning av stamboken: antal blad, storlek, bokband samt inre 

beskrivning 

5. I förekommande fall om ett tryck använts och bibliografiska uppgifter rö-

rande detta 

6. Tillskrifternas språk, antal och från hur många orter de stammar (orterna 

listas), antalet heraldiska vapen respektive övriga illustrationer 

7. Eventuellt förekommande litteratur som behandlar stamboken 

8. Bevarandeinstitution 

Klose genomför en detaljerad redovisning av samtliga tillskrifter från tiden fram 

till år 1573 i de 300 stamböckerna som har en löptid som börjar senast det året 

(Klose 1988, s. XIXf.). I denna redovisning påstår sig Klose (1988, s. XXI) i da-

tabasen medtaga: 

1. CAAC-kod 

2. Sidan i stamboken som tillskriften förekommer på 

3. Tillskriftslämnarens namn samt härkomst 

4. Datumet och orten för tillskriftens nedtecknande 
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5. Tillskriftens språk 

6. Utsmyckning (illustrationer m.m.) 

7. Tillskriftens tema (”Art der Eintragung”) 

8. Övriga kommentarer rörande tillskriften 

De av dessa kategorier som kommer till uttryck i den tryckta katalogen (i olika 

typer av register och inte förtecknat per stambok) är: tillskriftslämnarnas namn, 

året för tillskriftens nedtecknande, CAAC-kod, tillskriftslämnarnas härkomst samt 

teman som behandlas i tillskrifterna (med detta menas ofta de författare som cite-

ras i tillskrifterna). 

Schnabel (1995, s. XXV f) och Schnabel (2011, s. 431) säger om CAAC att 

den utgör ett lovvärt försök att katalogisera och förteckna 1500-talsstamböcker 

(och i viss mån djupkatalogisera tillskrifterna fram till år 1573), men att den på 

grund av sin utformning är svårhanterad för användaren. 

5.4. Databaser över stamböcker och tillskrifter 

Det finns två databaser över stamböcker och tillskrifter som har en delvis annan 

funktion än de kataloger som undersöks i föreliggande studie men som ändå är av 

vikt att nämna i detta sammanhang. Det handlar om Repertorium Alborum Amico-

rum (RAA) och Inscriptiones Alborum Amicorum (IAA). 

RAA drivs av Werner W. Schnabel vid universitetet i Erlangen-Nürnberg 

(Tyskland). RAA sammanför information om stamböcker genom att gå igenom 

kataloger, litteratur om stamböcker och onlineresurser över stamböcker och upp-

för denna i en databas som är sökbar på Internet. RAA länkar även till de källor 

den använder sig av och på så sätt kan man via RAA komma åt till exempel onli-

nekataloger över stamböcker (Schnabel 2011, s. 432 f).53 Den information som 

sammanförs presenteras i katalogposter över stamböcker och tillskrifter. 

På övergripande nivå för stamböckerna anges i RAA följande kategorier: 

stamboksägarens namn, stambokens löptid, orter i vilka tillskrifter i stamboken 

nedtecknats, var (vid vilken institution) stamboken i fråga finns, dess signatur, 

samt i förekommande fall stamboksägarens härkomst, status och/eller yrke, litte-

ratur rörande stamboken i fråga, stambokens proveniens, övriga kommentarer om 

den samt eventuella länkar till katalogposten över stamboken och digitala bilder 

av den. 

I bladkatalogen över de enskilda tillskrifterna som upptas i RAA anges föl-

jande kategorier: konstruerad titel på stamboken i vilken tillskriften förekommer, 

                                                 
53 Se Repertorium Alborum Amicorums webbsida > Inhalt > Was will das RAA – Repertorium Alborum 

Amicorum? [2017-05-14]. 
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tillskriftens nummer bland tillskrifterna, stamboksägarens namn, i förekommande 

fall orten och datumet för tillskrifttens nedtecknande, tillskriftslämnarens namn 

såsom det förekommer i originalet, tillskriftslämnarens namn i auktoriserad form 

samt i förekommande fall dennes levnadstid, yrke och status, tillskriftens språk, 

eventuella citerade författare, övriga kommentarer rörande tillskriften, var (vid 

vilken institution) stamboken som innehåller tillskriften finns, sidan i stamboken 

som tillskriften förekommer på, källan där ”originalkatalogposten” finns. RAA är 

som sagt en sammanställning av andra kataloger och texter rörande stamböcker 

och således är det inte fråga om en självständig katalog och av den anledningen 

har den inte tagits med i föreliggande undersökning. 

Den andra databasen, IAA, drivs av Miklós Latzkovits vid universitetet i 

Szeged (Ungern). IAA förtecknar bara tillskrifter som har koppling till Ungern 

(Schnabel 2011, s. 434) och den bygger, precis som RAA, på uppgifter från andra 

kataloger. En annan anledning som gör att IAA inte har tagits med i föreliggande 

undersökning är att den endast genomför en djupkatalogisering. Övergripande 

katalogisering av stamböcker genomförs ej. Däremot är djupkatalogiseringen av 

tillskrifterna mycket noggrann och innehåller både transkriptioner av tillskrifterna 

och digitala bilder på dem (Schnabel 2011, s. 433). 

De kategorier som tas upp i IAA:s bladkatalog är:54 stamboksägarens namn, 

tillskriftslämnarens namn (både som det förekommer i originalet och auktoriserad 

form), datumet och orten för tillskriftens nedtecknande, uppgifter rörande eventu-

ella illustrationer i tillskriften, tillskriftens språk, övriga eventuella kommenta-

rer/anteckningar i tillskriften, mycket ingående beskrivning av tillskriftens text, 

citerad författare i förekommande fall, samt transkription av hela tillskriften, var 

(vid vilken institution) stamboken som innehåller tillskriften finns, stambokens 

signatur, sidan i stamboken som tillskriften förekommer på, eventuell litteratur 

som behandlar stamboken i fråga, stamboksägaren eller tillskriftslämnaren, angi-

velse om huruvida ett tryck använts som stambok, kortfattade kommentarer till 

stamboken som tillskriften ingår i samt en digital bild på tillskriften. I nästa kapi-

tel följer uppsatsens undersökningsdel. 

                                                 
54 Se Inscriptiones Alborum Amicorums webbsida > Über die Datenbank [2017-05-07]. 
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6. Undersökning 

Detta kapitel utgör studiens resultatdel. Här kommer först en kort sammanfattning 

av de kategorier som tas upp i äldre kataloger att ges, sedan kommer de tre artik-

larna som behandlar stambokskatalogisering att undersökas och deras förslag på 

kategorier vid katalogisering av stamböcker att jämföras med varandra. Därefter 

kommer de tryckta och digitala stambokskatalogerna att undersökas utifrån hur de 

använder sig av kategorier vid katalogiseringen.55 Slutligen jämförs bruket av ka-

tegorier i stambokskatalogerna sinsemellan och med de förslag som framförs i 

artiklarna. 

6.1. Artiklarna rörande stambokskatalogisering 

Här kommer jag att presentera tankarna om stambokskatalogisering och förslag på 

kategorier vid katalogisering av stamböcker, vilka framförs i de tre artiklarna Mey 

(1981), Milde (1981) och Henning (1991). Att jag väljer att redogöra kort för de 

övriga resonemangen i artiklarna som inte direkt berör kategorierna till stamboks-

katalogiseringen beror på att dessa kan vara viktiga att känna till för att kunna 

förstå resonemangen kring förslagen på kategorier. 

6.1.1. Mey (1981) 

Det är redan från början viktigt att påpeka att Mey, när han skrev sin artikel, ex-

plicit föreställde sig en kortkatalog som ett första stadium, vilken sedan kunde 

utvecklas till en tryckt katalog. Han framför i sin artikel också konkreta förslag på 

hur man kan förfara rent praktiskt vid stambokskatalogisering i en kortkatalog 

(Mey 1981, s. 230). På dessa aspekter kan jag dock inte gå in här, då de faller ut-

anför ramen för denna uppsats, som behandlar tryckta och digitala kataloger och 

framför allt kategorierna i katalogposterna. 

                                                 
55 Här är det viktigt att påpeka att samtliga kategorier som jag anger förekommer i de olika stambokskatalo-

gerna inte nödvändigtvis förekommer i posterna till samtliga stamböcker i den aktuella katalogen utan kate-

gorierna tas i katalogerna blott upp i förekommande fall (har t.ex. ingen tryckt bok använts som stambok i ett 

visst fall, faller den kategorin då bort i beskrivningen av den stamboken). Det är omöjligt att inom ramen för 

föreliggande arbete heltäckande beskriva denna variation. 
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Artikeln tar främst upp aspekter som berör djupkatalogisering av stamböcker. 

Mey (1981, s. 227) påpekar att det är viktigt att man, när man betänker formen för 

katalogisering av stamböcker, tar hänsyn till det man känner till om den enskilda 

tillskriftslämnaren och vad denne efterlämnat för skrivna texter i stamboken. En-

ligt Mey (1981, s. 227) låter sig den katalogiseringspraxis som gäller för katalogi-

sering av medeltida handskrifter inte överföras på stambokskatalogisering, ef-

tersom tillskrifterna i en stambok utgör äkta autografer, på samma sätt som ett 

brev eller en handskriven notis, och gör stamboken som genre till något unikt och 

detta förhållande måste komma till uttryck i katalogposten. Då man, enligt Mey, 

fram tills hans artikel skrevs, mestadels haft praxis för katalogisering av medeltida 

handskrifter som utgångspunkt vid stambokskatalogisering måste man fråga sig 

huruvida den stambokskatalogisering som dittills hade genomförts kan uppfylla 

de krav på mer ingående beskrivning av de enskilda tillskrifterna i stamboken, 

vilka Mey framför (1981, s. 227 f). Man har alltså tidigare oftast uppfört stam-

böckerna i allmänna kataloger över en viss institutions handskrifter (utan att sär-

skilja dem). De har då placerats utifrån sin ägares namn. Vid detta förfarande tas 

dock inte hänsyn till de olika tillskriftslämnarna. Ibland förs deras namn upp i 

olika register, inte mer. De närmare detaljerna om de olika tillskrifterna redovisas 

dock ej och kan således inte utläsas av dessa kataloger, varför originalen alltid 

måste konsulteras om man är intresserad av dessa uppgifter (Mey 1981, s. 228). 

För (djup)katalogisering av stamböcker borde man, enligt Mey (1981, s. 228), 

fastslå ett antal kategorier som skall finnas med för att man skall få en enhetlig 

informationsstandard för materialtypen. Mey (1981, s. 228) föreslår följande kate-

gorier (för katalogisering av enskilda tillskrifter): 

1. Tillskriftslämnarens namn samt eventuella pseudonymer eller latini-

serade namnformer 

2. Födelse- och dödsår, titlar, yrke, platser där tillskriftslämnaren ver-

kat/bostadsorter 

3. Angivande av vilken stambok tillskriften ingår i (inklusive tillskrif-

tens blad eller sida) och stambokens ägare 

4. En kortfattad beskrivning av tillskriften, till exempel avskeds- eller 

vänskapshälsning, vid texter skrivna på vers även angivande av 

versmått och återgivande av första raden samt angivande av hur 

många strofer texten innehåller 

5. Ort och datum för tillskriftens nedtecknande 

Mey (1981, s. 228 f) anser att fullständighet vid angivande av uppgifter till punk-

terna 1 och 2 blott i så måtto skall eftersträvas, att man anger det som står att finna 

i allmänna och tillgängliga biografiska och bibliografiska uppslagsverk; sökande 

efter uppgifter som inte står att finna i dylika verk skall inte tillåtas fördröja kata-

logiserandet, ty ny information som tillkommer senare låter sig utan problem till-
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fogas i efterhand.56 Denna typ av förtecknande av stamboken bör dock naturligtvis 

inte utesluta övergripande katalogisering av stamboken. För övergripande katalo-

gisering av stamboken föreslår Mey (1981, s. 230) följande kategorier: 

1. Stamboksägarens namn samt biografiska data rörande denne 

2. Kortfattad beskrivning av stambokens innehåll avseende texter och illust-

rationer 

3. Ett fullständigt alfabetiskt register över tillskriftslämnarna 

6.1.2. Milde (1981) 

Vad gäller Mildes artikel är det viktigt att ha i åtanke att han tänkte sig att besk-

riva hur stamböcker skall katalogiseras i allmänna handskriftskataloger över 

handskrifter i ett biblioteks samlingar och inte hur specialkataloger som endast 

behandlar stambokssamlingar skulle utformas (Milde 1981, s. 232).57 Detta tills 

trots är det inte möjligt att bortse från Mildes artikel när kategorier för katalogise-

ring av stambokssamlingar undersöks. 

Milde (1981, s. 235) anser att det gäller att finna en medelväg mellan det mest 

kortfattade och det utförligaste vad gäller katalogiseringen av stamböcker i all-

männa handskriftskataloger. Det gäller att tänka på stamboksforskarna och deras 

önskemål och sedan överväga vilka önskemål som kan tas hänsyn till och vilka 

man måste avstå från att ta hänsyn till. Vad gäller övergripande stambokskatalogi-

sering är de kategorier som enligt Milde (1981, s. 235) måste finnas med: signum, 

stamboksägarens namn, stambokens löptid (eller åtminstone århundrade). Biogra-

fiska uppgifter om stamboksägaren och hans yrke och titlar (om den information-

en kan hittas lätt) skall i regel återges i ett personregister. Om det rör sig om ett 

tryck som använts som stambok anges författare, titel, tryckort och tryckår. Stam-

bokens storlek, omfång, yttre kännetecken såsom bokband och även illustrationer 

bör återges. Proveniensen skall också anges om den är känd. Dessutom skall man 

ange antalet tillskrifter och orterna i alfabetisk ordning. Man kan också ange ”be-

tydelsefulla” tillskrifter i beskrivningen i katalogen. Samtliga tillskriftslämnare 

skall dock endast återges i det alfabetiska registret och då med namn, plats och år 

för nedtecknandet, stambokens signum och angivelse av bladet, där tillskriften 

förekommer. Det vore också tänkbart att ange samtliga tillskriftslämnare redan i 

beskrivningen av stamboken i katalogen vid sidan av i registret. Om så görs, görs 

det i alfabetisk ordning. Dock måste man avstå från att ange citat, deviser och 

motton. Litteratur rörande stamboken skall bara anges om den är ”av betydelse” 

                                                 
56 Här blir det tydligt att Mey tänker sig en kortkatalog som kan kompletteras vid ett senare tillfälle och ej en 

tryckt katalog. 
57 Detta berodde säkerligen dels på att det var på detta sätt stamböcker mestadels behandlats genom tiderna 

och dels på den tyngd som DFG:s riktlinjer för katalogisering av handskrifter hade. Där ingick ju ett kapitel 

om stambokskatalogisering inom ramen för katalogisering av handskriftssamlingar generellt. 
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(Milde 1981, s. 235). Följande schema bör enligt Milde (1981, s. 236) således 

användas vid stambokskatalogisering i allmänna handskriftskataloger: 

1. Signum 

Konstruerad titel av typen ”N.N.:s stambok” 

2. Omfång, storlek (i cm), löptid 

3. Beskrivning av stambokens kännetecken (bokband, illustrationer 

osv.) 

4. Proveniens 

5. Antalet tillskrifter och en uppräkning av orterna för tillskrifternas 

nedtecknande i alfabetisk ordning. I förekommande fall nämnande 

av ”betydelsefulla” tillskrifter och tillskriftslämnare. Samtliga namn 

anges i registret med plats och år för tillskriften, stambokens signum 

och angivelse av bladet, där tillskriften förekommer 

Dessa fem punkter är alltså det som Milde för fram som viktiga kategorier vid 

stambokskatalogisering. 

6.1.3. Henning (1991) 

Henning menar att stamboken på grund av sitt innehåll och sina detaljer bör stäl-

las nära brev, dagböcker och memoarer (Henning 1991, s. 296). Han utarbetar 

sina katalogiseringsprinciper, som gäller övergripande katalogisering, utifrån att 

den stora stamboksamlingen i Weimar måste katalogiseras. Enligt Henning (1991, 

s. 300) skall stambokskatalogisering huvudsakligen bygga på katalogiserings-

praxis för medeltida codices och katalogiseringsregler för tryckta böcker. Han 

anger inga särskilda skäl härför. Det finns ändå en rad kategorier som särskilt 

måste beaktas vid stambokskatalogisering (Henning 1991, s. 300 f): 

1. Om ägaren 

Ägarens namn skall i möjligaste mån tas reda på. Här skall man utgå från 

stamboken själv. Vidare är också levnadstiden, födelse- och dödsort, hu-

vudsakligt yrke, nätverk (familj/kontakter). Till denna grundläggande in-

formation hör också stambokens löptid. 

2. Omfång, format 

Bladantal (med angivande av eventuell blad- eller sidangivelse som finns i 

själva stamboken). Tomma blad skall medräknas. Formatet antas allmänt 

vara tväroktav, avvikningar därifrån anges, till exempel stående oktav el-

ler kvarto. Eventuellt måste stambokens storlek anges. 

3. Tillskriftslämnare 

Eftersom det knappast är möjligt att vid beskrivningen av boken återge 

alla tillskrifter med datum, skall de viktigaste, mest iögonfallande tillskrif-

terna anges (med datum). Vid dessa bör även tillskriftslämnarens levnads-

tid och yrke anges, såvida detta inte föreligger stora eller oövervinnerliga 
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svårigheter att ta reda på dessa uppgifter. Platserna för alla tillskrifters 

nedtecknande måste dock anges. Dessutom skall eventuella citat, häls-

ningsfraser, notiser om giftermål (speciellt vid notiser om att kvinnor bytt 

namn) samt notiser om dödsdatum (för tillskriftslämnaren) anges. 

4. Utsmyckning 

a. Teckningar – med angivelse av konstnär med levnadsår, verksamhets-

ort, motiv och färgförhållanden osv. 

b. Stick – angivelse av tecknare och stickare samt motiv, i förekom-

mande fall angivelse om tryckare/förläggare/serieuppgifter 

c. Heraldiska vapen, porträtt på personer (till dessa eventuella tecknare 

eller stickare) 

d. Övrig utsmyckning – till exempel hårlockar, handarbete, pressade 

blommor 

e. Yttre – viktigt är att ange huruvida stamboken utgörs av ett etui med 

lösa blad eller en bunden volym. Dessutom är det av intresse att ange 

vilken typ av bokband, dekor (utsmyckning på bokbandet) respektive 

detaljer på bokryggen som föreligger. 

Dessutom är, menar Henning, ett register med samtliga i tillskrifterna förekom-

mande namn och orter ett självklart inslag i en stambokskatalog. Att ett register 

över alla tillskriftslämnare finns är oumbärligt för vidare efterforskningar rörande 

stambokssamlingen som katalogiseras (Henning 1991, s. 301). Eftersom det fort-

farande år 1991 enligt Henning (1991, s. 301) var viktigt att förklara begreppet 

stambok så kunde det vara av intresse att samla alla texter och textdetaljer i de 

stamböcker man bearbetar som kan hjälpa till att förtydliga detta fenomen och 

dess roll; det kan röra sig om till exempel verser och formler. Dessutom är det 

intressant att ange när man kan ta reda på vilka förlagor verser och illustrationer 

eller dylikt i stamböckerna har (Henning 1991, s. 301). Henning (1991, s. 301) tar 

sedan exempel på dylika vers- och bildsamlingar som man kan tänka sig att man 

som tillskriftslämnare hämtat inspiration från. 

Efter att ha redogjort för de tankar som förs fram av Mey, Milde och Henning 

kommer jag i nästa kapitel att jämföra dem för att se vilka likheter och skillnader 

som föreligger mellan deras tankar kring kategorier för stambokskatalogisering. 

6.1.4. Jämförelse mellan Mey, Milde och Henning 

Efter att ha genomfört en noggrann läsning av de tre artiklarna, Mey (1981), 

Milde (1981) och Henning (1991), är det intressant att konstatera att ingen av dem 

vare sig nämner stambokskatalogerna från början av 1900-talet eller Vello Helks 

artiklar från 1974–1980 som presenterar (Helk 1974, s. 36) och använder katego-

rier för övergripande stambokskatalogisering. Ingen av artiklarna tar explicit ut-

gångspunkt i de kategorier som tas upp i dessa verk. Vad gäller de äldre katalo-
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gerna är det omöjligt att svara på huruvida det beror på att författarna ej kände till 

dem, men Vello Helks artiklar torde inom stambokskretsar under sent 1970-tal ha 

varit kända även om de är skrivna på danska. Efter att ha konstaterat detta är det 

nu dags att gå i på jämförelsen mellan de olika artiklarna. För tydlighetens skull 

kommer jag att redovisa resultaten av jämförelsen med hjälp av tabeller58, innan 

resultaten diskuteras. Först jämförs vad artiklarna har att säga om katalogisering 

på övergripande nivå. 

Alla tre artiklar tar upp kategorier på övergripande nivå, trots att Mey påpekar 

att fokus i hans artikel ligger på djupkatalogiseringen. I följande tabell redovisas 

översiktligt vilka kategorier som förs fram i de olika artiklarna: 

Tabell 1. Översikt över kategorier för övergripande katalogisering i de undersökta artiklarna 

 Mey (1981) Milde (1981) Henning (1991) 

Stb:sägarens namn x x x 

Biografiska uppgifter 

om stb.ägaren 

x x x 

Övrig inre beskriv-

ning (inklusive illust-

rationer) 

x x x 

Register över till-

skriftslämnarna 

x x x 

Signum  x x 

Löptid  x x 

Storlek  x x 

Omfång  x x 

Orterna för tillskrif-

ternas nedtecknande 

 x x 

Extra redovisning av 

vissa tillskrifter 

 x x 

Bokband  x x 

Antalet tillskrifter  x  

Tryckt bok  x  

Litteratur rörande stb  x  

Proveniens  x  

Format   x 

 Mey (1981) Milde (1981) Henning (1991) 

                                                 
58 I tabellerna i hela undersökningsdelen förkortas ordet stambok stb och ett x i en ruta i tabellen betyder att 

kategorin finns med i den aktuella artikeln/katalogen. 
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Som framgår av tabell 1 föreligger en stor överensstämmelse vad gäller kategori-

erna för övergripande katalogisering mellan Milde och Henning. På de skillnader 

som ändock föreligger kommer jag strax att gå in. Förklaringen till att Mey endast 

nämner fyra av kategorierna i tabell 1 är säkerligen att han i sin artikel fokuserar 

på kategorierna för djupkatalogiseringen. 

Det som alla tre är överens om är att en övergripande katalogisering skall in-

nehålla stamboksägarens namn, biografiska uppgifter om denne, ett register över 

tillskriftslämnarna samt en inre beskrivning av stamboken i fråga. Vad beträffar 

de biografiska uppgifterna så är Mey mycket knapphändig beträffande de uppgif-

ter som skall anges och skriver kort att man skall ange ”stamboksägarens namn 

samt biografiska data rörande denne” (Mey 1981, s. 230), medan de båda andra 

mer ingående beskriver vilka data som skall anges. Milde nämner stamboksäga-

rens levnadstid, yrke och titlar, medan Henning förutom levnadstid och yrke 

också nämner födelse- respektive dödsort och nätverk avseende familj och andra 

kontakter. Beträffande den inre beskrivningen av stamboken, som alla tre vill ha 

med, innefattar denna hos Mey (1981, s. 230) en ”kortfattad beskrivning av stam-

bokens innehåll avseende texter och illustrationer”, medan Milde (1981, s. 235) 

talar om ”stambokens kännetecken” och explicit nämner illustrationer. Här är 

Henning (1991, s. 300) mest ingående och ger en noggrann beskrivning av vad 

som skall anges beträffande stambokens inre beskrivning: både teckningar, tryck, 

heraldiska vapen och övrig utsmyckning (punkterna 4a–d i hans lista). Samtliga 

tre är också eniga om att ett register över tillskriftslämnarna på något sätt skall 

finnas med vid övergripande stambokskatalogisering. 

Milde och Henning för sedan upp i stort sett samma övriga kategorier, men 

Milde är den ende som anger att antalet tillskrifter i stamboken och stambokens 

proveniens måste redovisas samt som explicit nämner att bibliografiska uppgifter 

om tryckta böcker som använts som stamböcker skall uppföras. Hennings (1991, 

s. 300) uttalande om att ”stambokskatalogisering huvudsakligen [skall] bygga på 

[…] katalogiseringsregler för tryckta böcker” kan inte tolkas som att han anser att 

uppgifter om tryckta böcker som använts som stamböcker skall anges utan han 

avser här snarare hur man skall katalogisera stamböcker generellt. Milde nämner 

som ende också att litteratur rörande stamboken kan tas med vid övergripande 

katalogisering, men bara om den är ”av betydelse” (Milde 1981, s. 235). 

Vad gäller de kategorier där Milde och Henning är överens, kan nämnas att 

båda framhäver att ”’betydelsefulla’ tillskrifter och tillskriftslämnare” (Milde 

1981, s. 236) respektive ”de viktigaste, mest iögonfallande tillskrifterna” (Hen-

ning 1991, s. 300) skall uppföras. Henning betonar här också att man för dessa 

tillskrifter skall ange tillskriftslämnarens levnadstid och yrke. En bokbandsbe-

skrivning är en annan kategori som skall finnas med. Milde nämner i det sam-

manhanget bara att bokbandet skall beskrivas, medan Henning går in litet närmare 

på vad det kan röra sig om för typ av beskrivning samt påpekar att det finns stam-
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böcker som inte består av bundna volymer. Henning är den ende som nämner att 

stambokens format (till exempel kvarto eller oktav) skall anges. 

I det följande fokuserar vi på vilka kategorier som de tre artiklarna anser skall 

tas med vid djupkatalogisering av stamböcker, en aspekt som framför allt behand-

las av Mey. Här redovisas dessa kategorier överskådligt i en tabell:59 

Tabell 2. Översikt över kategorier för djupkatalogisering i de undersökta artiklarna 

 Mey (1981) Milde (1981) Henning (1991) 

Tillskriftslämnarens 

namn 

x x x* 

Ort för tillskriften x x x* 

Datum för tillskriften x x x* 

Tillskriftslämnarens 

levnadstid 

x  x* 

Tillskriftslämnarens 

yrke 

x  x* 

Sida i stb x x  

Stb tillskriften ingår i x x  

Beskrivning av till-

skriftens textinnehåll 

x  x* 

Tillskriftslämnarens 

titlar 

x   

Tillskriftslämnarens 

bostads- och verk-

samhetsort 

x   

Andra namnformer av 

tillskriftslämnarens 

namn 

x   

 Mey (1981) Milde (1981) Henning (1991) 

Det skall först och främst här nämnas att Henning visserligen nämner att ett regis-

ter över alla i tillskrifterna förekommande personer och orter självklart tillhör en 

stambokskatalog. Han går dock inte alls in på vilka kategorier som skall upptas i 

ett sådant och därför har jag i ovanstående tabell valt att i kolumnen för Henning 

(1991) ta de kategorier i beaktande som han nämner för de tillskrifter som han 

beskriver som ”de viktigaste, mest iögonfallande tillskrifterna” (Henning 1991, 

s. 300) och som därför extra skall redovisas vid en övergripande stambokskatalo-

gisering. Även Milde (1981, s. 235) är inne på att de enskilda tillskrifterna endast 

                                                 
59 * betyder i denna tabell att uppgifterna inte ges för alla tillskriftslämnare, men för dem som redovisas extra 

inom ramen för den övergripande katalogiseringen. 
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skall redovisas i ett alfabetiskt register, men han framkastar även idén om att 

samtliga tillskriftslämnare kan redovisas i samband med beskrivningen av stam-

boken som helhet och nämner (till skillnad från Henning) explicit vilka kategorier 

som skall uppföras antingen i registret eller där, dvs. de kategorier som han tycker 

skall finnas med vid en djupkatalogisering av stamböcker. 

Såväl Mey som Milde och Henning anser att tillskriftslämnarens namn, orten 

och datumet för tillskriftens nedtecknande skall anges vid djupkatalogisering av 

stamböcker. Mey och Henning är även överens om att tillskriftslämnarens lev-

nadstid och yrke skall redovisas; något som inte nämns av Milde. Milde är däre-

mot överens med Mey om att det skall framgå vilken stambok tillskriften ingår i – 

kallat stambokens signum av Milde, dess namn60 av Mey – samt den sida i stam-

boken där tillskriften i fråga återfinns måste finnas med. Mey är sedan ensam om 

att fordra att tillskriftslämnarens titlar, dennes bostads- och verksamhetsort samt 

andra namnformer (latinska eller pseudonymer) redovisas. Han vill också att en 

kortfattad beskrivning av tillskriftens text ges och även Henning anser att citat och 

hälsningsfraser m.m. skall anges (i de viktiga tillskrifter som enligt honom över-

huvudtaget skall djupkatalogiseras), medan Milde uttryckligen säger att man 

måste avstå från att ange citat, deviser och motton i tillskrifterna. 

Som tydligt framgår av denna redogörelse är det uppenbart att Mey i sin arti-

kel fokuserar på djupkatalogiseringen av stamböcker medan Milde och Henning 

snarare har sitt fokus på den övergripande katalogiseringen av stamböckerna. Men 

de tar alla tre upp aspekter av båda delarna av stambokskatalogseringen. 

Intressant att notera är att Henning tycker att man – utan att ange skäl för det 

– vid stambokskatalogisering skall utgå från katalogiseringspraxis för medeltida 

handskrifter, medan Mey uttryckligen inte anser det vara en god idé, eftersom 

stamböcker har en unik uppbyggnad och karaktär med många egenhändiga ned-

skrifter som inte medeltida handskrifter har. 

Slutligen kan också det anmärkningsvärda konstateras att Henning i sin tio år 

senare utkomna artikel varken anför Mey eller Milde som källa och därmed inte 

heller på något sätt anger deras tankar kring stambokskatalogisering som eventuell 

förebild för sina riktlinjer i ämnet. Detta blir ännu anmärkningsvärdare när man 

betänker att han övervarade det möte om stamböcker i Wolfenbüttel 1978 där 

dessa båda framförde sina tankar kring stambokskatalogisering och sålunda borde 

ha känt väl till att de båda andra artiklarna fanns. Efter denna jämförelse av hur 

Mey (1981), Milde (1981) och Henning (1991) behandlar de kategorier som skall 

finnas med vid stambokskatalogisering kommer jag nu att övergå till undersök-

ningen av de tryckta och digitala stambokskatalogerna. 

                                                 
60 Här avser Mey (1981), s. 228 namnet på stamboksägaren som beteckning på stamboken i stambokskatalo-

gen.  
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6.2. Tryckta stambokskataloger 

I detta och nästa kapitel kommer de kataloger som tidigare presenterats under 

material att undersökas avseende de kategorier de använder vid katalogiseringen 

av stamböckerna. Varje kapitel inleds av en kort översikt av hur katalogen som 

undersöks i det aktuella kapitlet är uppbyggd i sin helhet; detta för översiktlighet-

ens skull. Först gås de tryckta katalogerna igenom. 

6.2.1. Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg 

Katalogen över stambokssamlingen vid Germanisches Nationalmuseum i Nürn-

berg består av två band; båda banden har i grunden samma uppbyggnad, men 

vissa smärre skillnader föreligger. Det fösta bandet är uppbyggt på följande vis: 

Först återfinns en kort inledning som tar upp olika aspekter av stambokssamlingen 

– till exempel stamböckernas härkomst, vilka författare som citeras i dem, och 

illustrationer i stamböckerna – samt redogör för hur katalogposterna är upp-

byggda. Sedan följer en litteraturförteckning över i katalogen citerad litteratur och 

därefter en förteckning över de katalogiserade stamböckerna utifrån deras signum. 

Sedan följer en förteckning över de stamboksblad som återges i Kurras (1987), 

som är att betrakta som ett komplement till katalogen, i vilket bilder ur stamböck-

erna presenteras. Härpå följer en förteckning över de tryckta verk som använts 

som stamböcker i samlingen. Därefter följer katalogposterna över stamböckerna, 

som vi skall fördjupa oss i strax. Efter katalogdelen följer fyra register: ”Perso-

nenregister”, ”Ortsregister”, ”Autorenregister” samt ”Ikonographisches Register”. 

Band nummer två, Kurras (1994), är uppbyggd på samma sätt som det första 

bandet. Först återfinns en kort inledning, sedan en litteraturförteckning och en 

förteckning över de katalogiserade stamböckerna utifrån deras signum, sedan ka-

talogen över stamböckerna. Därpå följer fem register: ”Personenregister”, ”Künst-

lerregister”, ”Autorenregister” ”Ortsregister”, samt ”Ikonographisches Register”. 

Skillnaderna mot Kurras (1988) är små. Förutom litteraturförteckningen före-

kommer alltså blott ytterligare en förteckning (inte tre som i Kurras 1988), nämli-

gen förteckningen över de katalogiserade stamböckerna utifrån deras signum.61 

Till de fyra registren i band ett fogas ytterligare ett i band två, nämligen ett 

”Künstlerregister”, dvs. ett register över konstnärer, som målat illustrationer i 

stamböckerna.62 

Hur ser då katalogposterna i katalogen ut? Vilka kategorier tas upp? Katalog-

posterna till de enskilda stamböckerna beskrivs, som jag nämnt, i inledningen.63 

                                                 
61 Att en förteckning över de tryckta verk som använts som stamböcker i samlingen saknas hänger sannolikt 

samman med att man under 1700-talet inte längre använda tryckta verk som stamböcker särdeles ofta, utan 

detta var ett fenomen som särskilt förekom i den tidiga stambokstraditionen, Raffel (2012), s. 159. 
62 I Kurras (1988) integrerades konstnärerna i personregistret och särskiljdes där genom ett ”(K)”. 
63 Jämför Kurras (1988), s. XII f. 
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Stamböckerna uppförs kronologiskt med den stamboken med den tidigast begyn-

nande löptiden först. Katalogposterna är uppbyggda på följande vis, vilket förtyd-

ligas medelst en kopia av en katalogpost ur Kurras (1988): 64 

Bild 2: Katalogpost i Kurras (1988). 

 

Kurras (1988, s. 101) 

Katalogposten innehåller först stambokens nummer i samlingen, eftersom dessa 

uppförs kronologiskt har den äldsta stamboken nummer 1. Att detta nummer 

anges nämns inte i beskrivningen av katalogposternas uppbyggnad i inledningen. 

Sedan följer stambokens signum och sedan, i mycket större stil, stamboksägarens 

namn. Härefter följer en angivelse av antalet blad som stamboken innehåller, 

stambokens storlek (höjden x bredden), samt stambokens löptid. Sedan beskrivs i 

förekommande fall om ett tryck använts som stambok samt oregelbundenheter i 

stambokens paginering respektive foliering samt huruvida blad avlägsnats ur 

stamboken vid ett senare tillfälle. Härefter återfinns en beskrivning av eventuella 

illustrationer i stamboken samt en beskrivning av bokbandet och information om 

stambokens proveniens samt i förekommande fall angivelse av litteratur som be-

handlar den aktuella stamboken. 

Sedan följer det som Kurras (1988, s. XII) kallar för katalogpostens huvudav-

snitt. Detta innefattar en kortbiografi över stamboksägaren (inklusive litteraturan-

givelser till denna biografi) samt en uppgift om antalet tillskrifter i stamboken och 

                                                 
64 Katalogposterna i Kurras (1994) är uppbyggda på precis samma sätt. 
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dessutom en lista över orterna för tillskrifternas nedtecknande (med årtal). Häref-

ter följer bladkatalogen som innehåller samtliga tillskrifter. Bladkatalogen inne-

håller följande kategorier:65 

1. Tillskriftens nummer bland tillskrifterna 

2. Sidan i stamboken som tillskriften förekommer på 

3. Tillskriftslämnarens namn 

4. Orten för tillskriftens nedtecknande* 

5. Datumet för tillskriftens nedtecknande* 

6. Citerad författare samt citatets språk* 

7. Markering för illustration (W för ett heraldiskt vapen, B om tillskriften in-

nehåller en bild)* 

Alla tillskrifter innehåller naturligtvis inte samtliga dessa uppgifter. En katalogise-

rad tillskrift kan se ut på följande vis: 

”98. 142
v
–143

r
 Eobald Brummer, Rostock 1587 April 13, Plautus, lat., W;” (Kur-

ras 1988, s. 13). 

Sist i de övergripande katalogposterna, efter bladkatalogen, återfinns en beskriv-

ning av annat eventuellt textinnehåll i stamboken. 

Vad gäller bladkatalogen kan poängteras att tillskrifterna inte katalogiseras i 

den ordning de förekommer i den fysiska stamboken utan att de sorteras kronolo-

giskt. Odaterade tillskrifter placeras sist i uppräkningen och då i den ordning de 

förekommer i den fysiska stamboken. 

6.2.2. Stadtbibliothek, Nürnberg 

I katalogen över stambokssamlingen vid Stadtbibliothek i Nürnberg återfinns först 

två förord, sedan följer en omfattande inledning som tar upp bland annat avgräns-

ningen av genren stambok samt en ingående beskrivning av stambokssamlingen i 

fråga samt hur den har kommit till biblioteket. Därnäst går Schnabel in på 

aspekter av hur man genom tiderna har arbetat med stambokskatalogisering. Där-

efter beskrivs mycket ingående hur katalogposterna är uppbyggda och vilket 

material som behandlas i katalogen. Här kan man bland annat utläsa att Schnabel 

väljer att behandla även rekonstruerade stamböcker (fragment av stamböcker) 

som består av utrivna sidor ur stamböcker. Han försöker sedan i möjligaste mån 

koppla dessa till de stamböcker de en gång funnits i.66 Vad gäller den yttre be-

skrivningen av stamböckerna och även ordningsföljd i vilken tillskrifterna redovi-

sas håller sig Schnabel i princip till den praxis som utarbetats av Lotte Kurras i 

samband med hennes katalogisering av stamböckerna vid Germanisches Nation-

                                                 
65 En * invid en kategori i en uppräkning av de kategorier som föreligger i djupkatalogisering betyder, i ge-

nomgången av samtliga kataloger som undersöks, att kategorin finns med i förekommande fall.  
66 Jämför Schnabel (1995), s. XXIX. 
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almuseum i Nürnberg; han genomför dock vissa modifieringar och utvidgningar 

av den beskrivningen. Kurras skall hålla sig tämligen nära de riktlinjer för hand-

skriftskatalogisering som utarbetats av Utskottet för handskriftskatalogisering vid 

DFG (Schnabel 1995, s. XXIX f). Härefter följer en närmare beskrivning av de 

fjorton register som följer sist i katalogen. Slutligen innehåller inledningen en 

förklarande text rörande de bilder som upptas på de 16 onumrerade sidorna med 

avbildningar av illustrationer i samlingens stamböcker. 

Härefter följer i tur och ordning en litteraturförteckning (där både Mey (1981) 

och Milde (1981), men inte Henning (1991), finns med)67 och en förteckning över 

använda förkortningar. Sedan följer en mycket praktisk schematisk översikt över 

hur katalogposterna är uppbyggda. Härpå följer de redan omnämnda 16 onumre-

rade sidorna med avbildningar av illustrationer. Sedan följer posterna över de ka-

talogiserade stamböckerna. I band 1 återfinns de 129 stamböckerna från 1500- och 

1600-talet, dvs. som har en löptid som börjar senast år 1699. De resterande 178 

stamböckerna i samlingen, vilka har en löptid som börjar år 1700 eller senare 

(fram till tidigt 1900-tal) återfinns i, och utgör hela, band 2. I band 3 återfinns de 

14 register som ingår i katalogen: ”I Stammbucheigner”, ”II Signaturen und Kata-

lognummern”, ”III Verschollene Stammbücher”, ”IV Parallelalben und -blätter in 

anderen Bibliotheken”, ”V Provenienzen”, ”VI Druckwerke”, ”VII Eintragsorte”, 

”VIII Personen”, ”IX Zitierte Autoren und Werke”, ”X Emblematische Mottos”, 

”XI Künsterlische Techniken”, ”XII Bildinhalte”, ”XIII Bildende Künstler und 

Verleger”, ”XIV Komponisten”. Flera av registren innehåller dessutom olika un-

deravdelningar. Nu kommer jag att redogöra för hur katalogposterna över stam-

böckerna är uppbyggda.68 

Först anges stambokens signum och sedan dess nummer inom stambokssam-

lingen (stamböckerna uppförs kronologiskt). Härefter följer stamboksägarens 

namn. Dessa tre angivelser utgör ett slags rubrik till katalogposten. Sedan följer en 

redogörelse för stambokens blad- eller sidantal, stamboksblockets mått i centime-

ter samt för dess löptid. Därefter följer, ifall ett tryck använts som stambok, bibli-

ografiska uppgifter rörande trycket i fråga och sedan redogörs för stambokens 

bokband, paginering/foliering, textstycken eller illustrationer i den som inte kan 

hänföras till någon speciell tillskriftslämnare samt en kort beskrivning av innehål-

let och ibland den typ av personer som lämnat tillskrifter i stamboken, till exempel 

om det mest handlar om exempelvis studenter, professorer eller präster. Sedan 

redogörs för stambokens proveniens och därefter uppförs litteratur som behandlar 

eller omnämner stamboken. Sedan följer en kortbiografi av stamboksägaren. Här 

anges också de källor från vilka informationen om denne har hämtats. Därefter 

följer en redogörelse för det sammanlagda antalet tillskrifter i stamboken samt en 

                                                 
67 Jämför Schnabel (1995), s. LVII. 
68 Detta exemplifieras medelst en bild på följande sida. 



 53 

lista på de orter (inklusive årtal) i vilka tillskrifterna nedtecknats. Härefter åter-

finns, sist i posten, en djupkatalogisering av tillskrifterna i stamböckerna. 

Bild 3: Katalogpost i Schnabel (1995). 

 

Schnabel (1995, s. 161) 

Tillskrifterna är (som framgår av bild 3) uppställda under varandra och inte efter 

varandra som i Kurras (1988) och Kurras (1994). Detta gör framställnigen över-

skådligare. Schnabel genomför även en mer detaljerad djupkatalogisering än Kur-

ras. I likhet med henne katalogiserar han dock tillskrifterna kronologiskt och väl-

jer att inte återge den åtföljd i vilken tillskrifterna återfinns i den fysiska stambo-

ken.69 Han argumenterar för att man på så sätt lättare kan följa stamboksägarnas 

                                                 
69 Jämför Schnabel (1995), s. XXXII. 
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resor som ofta återspeglas i stamböckerna och menar att ett återgivande av till-

skrifterna i den ordning de förekommer i stamboken är överflödigt då det är känt 

att tillskrifter av förnäma personer kommer först i stamboken och att rangen bland 

tillskriftlämnarna sedan sjunker (Schnabel 1995, s. XXXII). Katalogposterna vid 

djupkatalogiseringen innehåller följande kategorier: 

1. Ett specifikt nummer för tillskriften, till exempel ”77/1”, dvs. den första 

tillskriften i stambok nummer 77 (i den kronologiska uppställningen av 

stamböckerna) 

2. Datumet för tillskriftens nedtecknande* 

3. Orten för tillskriftens nedtecknande* 

4. Tillskriftslämnarens namn inklusive dennes härkomstangivelse* och titel* 

(i den form det föreligger i stamboken) 

5. Korta biografiska uppgifter om tillskriftslämnaren (inom hakparentes)* 

6. Redogörelse för tillskriftens textdel (språk och olika enheter redovisas). 

Härvid görs skillnad på textdelens innehålls- och dess dedikations-

/identifikationsdel. En detaljerad uppdelning av de element som kan före-

komma i innehållsdelen företas. Här åtskiljs sentenser, initialer, rimmade 

sentenser, dikter (omfång och versmått anges), prosa, citat (dessa definie-

ras av att ursprungsförfattaren anges explicit och de kan bestå av såväl 

sentenser, dikter eller prosatexter), symbolum, anmärkning (dvs. senare 

(biografiska) noteringar om tillskriftslämnaren mestadels nedtecknade av 

stamboksägaren vid en senare tidpunkt, till exempel när en tillskriftsläm-

nare gått bort) och musiknoter. För dedikations-/identifikationsdelen 

anges huruvida denna innehåller en hälsning till stamboksägaren eller 

blott tillskriftslämnarens underskrift (ibland bara dennes initialer). 

7. Illustrationer tillhörande tillskriften*. Det redogörs för deras konstnärliga 

teknik och de beskrivs i korta ordalag. Illustrationens upphovsman*. 

8. Sidan i stamboken som tillskriften förekommer på 

En katalogpost över en tillskrift i Schnabel (1995) kan se ut på följande vis: 

”145/7   1715-10-23 Altdorf: J. F. Goldschmid, Palat. [Jakob Friedrich G., aus 

Mosbach, 1714 imm. Altd., stud. jur. (Matr. Altd. II, 235)] • Zitat (lat., Digest. 

50,1 Ad municipalem et de incolis); Widm. (lat.) • 188.” (Schnabel 1995, s. 511). 

Eller så här: 

”211/54   1784-10-16 Frankfurt/M.: Philipp Ludw. Hartmeyer, von Stuttgardt • 

Gedicht (dt., 4 Verse); Widm. (dt.) • Federzeichnung in Schwarz: Stilleben: Tisch 

mit Weinflache und Gläsern, Würfeln und Würfelbecher, dahinter Blatt mit Port-

rätsilhouette; Beschriftung (dt.) • 143’.”70 (Schnabel 1995, s. 809). 

                                                 
70 ’ anger att det rör sig om en versosida. 
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6.2.3. Kungliga biblioteket, Stockholm 

Katalogen över Kungliga bibliotekets i Stockholm stamböcker är uppbyggd på 

följande vis. Först återfinns ett kort förord och sedan följer en kort inledning som 

presenterar stambokssamlingen samt innehåller praktisk information till använda-

ren om katalogens och katalogposternas uppbyggnad samt ett tack till dem som 

varit behjälpliga under katalogiseringsarbetets gång. Därpå följer litteraturförteck-

ningen över använd litteratur samt en förteckning över de 80 stamböckerna utifrån 

deras signa, samt en förteckning över de tryckta verk som använts som stamböck-

er i samlingen. Härpå följer själva katalogposterna över stamböckerna. Stamböck-

erna uppförs kronologiskt med stamboken med den tidigaste början av löptiden 

först.71 Efter katalogposterna följer de 16 onumrerade sidor med valda illustration-

er ur stamböckerna. Sedan följer fem register: ”Personenregister 1”, ”Personenre-

gister 2”, Ortsregister”, ”Namentlich zitierte Autoren” och ”Bildregister”. I det 

första personregistret tas stambokssamlingens samtliga tillskriftslämnare upp, här 

anges även i förekommande fall mycket korta biografiska uppgifter om dessa. 

Katalogposternas uppbyggnad beskrivs i den praktiska informationen till an-

vändaren i inledningen.72 Katalogposterna ser ut på följande sätt.73 De innehåller 

först ett nummer (dvs. stambokens nummer i samlingen), där den äldsta stambo-

ken har nummer 1. Detta nummer omnämns inte i den praktiska informationen till 

användaren där katalogpostens uppbyggnad gås igenom. Sedan följer stambokens 

signum och därefter stamboksägarens namn. Nästa sak som följer är antalet blad 

stamboken innehåller, stambokens storlek (höjden x bredden), samt stambokens 

löptid. Sedan följer tre olika block, som tydligt beskrivs i den praktiska informat-

ionen till användaren.74 

Block 1 ser ut som följer: Först beskrivs stambokens paginering respektive fo-

liering, eventuella oregelbundenheter i denna. I de fall när ett tryck använts som 

stambok redogörs det för på denna plats. Därefter följer, i förekommande fall, en 

beskrivning av huruvida blad avlägsnats ur stamboken vid ett senare tillfälle. 

Härpå följer en beskrivning av eventuella illustrationer i stamboken (bilder, heral-

diska vapen, hårlockar, pressade blommor osv.). Sedan följer en beskrivning av 

bokbandet. 

 

 

 

                                                 
71 Detta gäller stamböckerna med nummer 1–76. Stamböckerna 77–79 återfinns i Roggebiblioteket i Sträng-

näs och dessa är uppförda kronologiskt sinsemellan. Stambok 80 är en stambok som köptes in till Kungliga 

biblioteket så sent som år 1998, katalogens tryckår, och den tillfogas därför som sista nummer i ordningen, 

Kurras & Dillman (1998), s. XV. 
72 Jämför Kurras & Dillman (1998), s. XV f. 
73 Detta exemplifieras medelst en bild på följande sida. 
74 Jämför Kurras & Dillman (1998), s. XV. 
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Bild 4: Katalogpost i Kurras/Dillman (1998). 

 

Kurras/Dillman (1998, s. 86) 

Katalogpostens andra block börjar med en kort beskrivning av stambokens prove-

niens. Även eventuella litteraturhänvisningar till proveniensen förs här upp. Sedan 

följer litteratur om stamboken, det betonas härvid uttryckligen att blott sådan litte-

ratur tas med där stamboken beskrivs (Kurras & Dillman 1998, s. XV). Sedan 

följer en kortbiografi över stamboksägaren (eller stamboksägarna om stamboken 

förts av flera personer) samt litteraturangivelser till denna biografi. 

Det tredje blocket rör stambokens textinnehåll. Här beskrivs främst tillskrif-

terna men först tas eventuellt annat textinnehåll i stamboken upp, som till exempel 

huruvida den uppvisar ett handskrivet register över tillskriftslämnare eller flera 

citat eller textsjok som ej ingår i en tillskrift. Sedan sammanfattas hur många till-

skrifter som finns i stamboken och från vilka orter (med årtal) de stammar. Därpå 

följer djupkatalogiseringen, denna innehåller: 

1. Tillskriftens nummer bland tillskrifterna 

2. Sidan i stamboken som tillskriften förekommer på 

3. Tillskriftslämnarens namn 

4. Orten för tillskriftens nedtecknande* 

5. Datumet för tillskriftens nedtecknande* 

6. Citerad författare samt citatets språk* 

7. Markering för illustration (W om tillskriften innehåller ett heraldiskt va-

pen, B för en bild, S för en silhuett)* 
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Det är dock ytterst ovanligt att en tillskrift innehåller alla de beskrivna elementen. 

Identifierade personer anges med sin auktoriserade namnform (dvs. så som de 

förekommer i sekundärlitteraturen). Den namnform de själva angivit i stamboken 

skrivs kursivt inom parentes. Så här kan således en katalogiserad tillskrift se ut: 

”27. 169
r
 Jens Sørensen (Joannes Severinus Zythagathus Cimber.), Wittenberg 

1593 Dez. 21, Apuleius lat.;” (Kurras & Dillman 1998, s. 16). 

Eller så här: 

”18. p. 378 Carl Enhörning, Kopenhagen 1782 Okt. 11, B;” (Kurras & Dillman 

1998, s. 110). 

Precis som i Kurras katalog över stamböckerna vid Germanisches Nationalmu-

seum och katalogen över stamböckerna i Stadtbibliothek i Nürnberg katalogiseras 

tillskrifterna inte i den ordning de förekommer i den fysiska stamboken utan de 

sorteras kronologiskt. 

6.2.4. Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart 

Katalogen över de stamböcker vid WLB i Stuttgart som har en löptid som börjar 

senast år 1625 är strukturerad på följande vis. Den inleds av en kort inledning med 

en övergripande beskrivning av stambokssamlingen och dess tillkomst samt med 

en förklaring av katalogposternas uppbyggnad och förklaringar till de olika regist-

ren. Härpå följer en litteraturlista och en förteckning över de beskrivna stamböck-

erna utifrån deras signa. Sedan återfinns en förteckning över de tryckta verk som 

använts som stamböcker. Efter detta följer katalogposterna över stamböckerna. 

Härpå följer fyra register: ”Personenregister”, ”Ortsregister”, ”Bildregister” samt 

”Künstler, Stecher und Verleger der druckgraphischen Blätter”. I personregistret 

anges i förekommande fall mycket korta biografiska uppgifter för de förekom-

mande personerna, samt litteraturuppgifter om var de har verifierats. 

Precis som i stambokskatalogen för Kungliga biblioteket i Stockholm besk-

rivs katalogposternas uppbyggnad i inledningen.75 Domka (2007, s. 35) hävdar att 

katalogen till sin uppbyggnad på det stora hela liknar katalogen över stamböcker-

na vid Germanisches Nationalbibliotkek i Nürnberg. Katalogposterna ser ut på 

följande sätt.76 

Först innehåller de stambokens nummer i samlingen; stamboken med den 

först begynnande löptiden har fått nummer 1 osv. Inom den delen av katalog-

posten som Krekler (1999, s. :XI) kallar för ’rubrik’ ryms även stambokens sig-

num och stamboksägarens namn. Sedan följer en beskrivning av stamboksbladens 

material (papper och/eller pergament), stambokens bladantal, dess mått samt dess 

löptid. I nästa del i katalogposten anges om ett tryck använts som stambok, om 

oregelbundenhet förekommer i foliering/paginering samt om blad senare avlägs-

                                                 
75 Jämför Krekler (1999), s. XI f. 
76 Detta exemplifieras medelst en bild på följande sida. 
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nats ur stamboken. Dessutom ges en beskrivning av eventuella illustrationer i 

stamboken. En bokbandsbeskrivning avslutar denna del av katalogposten. 

Nästa del av katalogposten innehåller uppgifter om stambokens proveniens. 

Sedan följer en förteckning över eventuell litteratur rörande stamboken, härvid 

görs ingen skillnad mellan litteratur rörande dess proveniens och sådan rörande 

själva stamboken. En redovisning av det textinnehåll i stamboken som ej utgörs 

av tillskrifter följer sedan.77 Härefter följer en översikt med att antalet tillskrifter 

anges och en i löptexten inbakad kortbiografi över den ursprunglige stamboksäga-

ren (samt eventuella senare ägare) och den avslutas av en kronologisk uppräkning 

av platserna för tillskrifterna (med årtal) samt, i förekommande fall, en kort be-

skrivning av blad ur stamboken som nu finns annorstädes. 

Bild 5: Katalogpost i Krekler (1999). 

 

 

Krekler (1999, s. 6 f) 

                                                 
77 Stundom förekommer denna information även efter bladkatalogen eller inuti densamma (jämför nedan) och 

i vissa fall uppdelad både före och efter bladkatalogen till synes utan förklaring, jämför t.ex. Krekler (1999), 

s. 97 och 101. 
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Sedan följer djupkatalogiseringen av stambokens tillskrifter. Dessa förs, till skill-

nad från i de tidigare beskrivna katalogerna upp i den ordning de förekommer i 

stamboken. Denna djupkatalogisering innehåller: 

1. Sidan i stamboken som tillskriften förekommer på 

2. Tillskriftslämnarens namn. Om denne eller dess familj kunnat identifieras 

anges namnet i normerad form, annars i den form det föreligger i tillskrif-

ten; vilket av det båda som gäller tydliggörs inte genom kursivering eller 

dylikt.78 

3. Markering för illustration (B står för porträtt, I för illustration och W för 

heraldiskt vapen)* 

4. Orten för tillskriftens nedtecknande* 

5. Datumet för tillskriftens nedtecknande* 

En katalogiserad tillskrift kan således se ut på följande vis: 

”(133
r
) Eucharius Flemick (W), Orléans, 1.5. 1559;” (Krekler 1999, s. 4). 

Sist och slutligen i stambokens övergripande katalogpost, alltså efter djupkatalo-

giseringen, återfinns, i vissa fall, en närmare beskrivning av andra saker än till-

skrifter som återfinns i stamboken. Det kan handla om senare tillfogade anteck-

ningar, register över tillskriftslämnarna eller citat eller avskrifter ur andra skrifter. 

På denna punkt är katalogen som redan nämnts inkonsekvent, ty ibland kan dessa 

uppgifter, samt beskrivningar av illustrationer,79 föras in direkt i djupkatalogise-

ringen och ibland uppförs de före densamma; förfaringssättet att införa dessa upp-

gifter direkt i djupkatalogiseringen är möjligt då denna – till skillnad från i de ti-

digare undersökta katalogerna – som sagt sker utifrån den fysiska stamboken och 

ej kronologiskt. 

6.2.5. Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Riga 

Katalogen över stamböckerna vid Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka i 

Riga är uppbyggd på följande vis. Först återfinns en inledning med en kort be-

skrivning av vad en stambok är för något samt en relativt omfattande genomgång 

av intressanta stamböcker och tillskrifter ur den aktuella samlingen. Därefter föl-

jer en kort redogörelse för katalogens uppbyggnad och en lista över använda för-

kortningar. Denna åtföljs av en käll- och litteraturförteckning. Här upptas ej blott 

citerad litteratur utan även den viktigaste litteraturen om stamböckerna i samling-

en och generellt om livländares och kurländares stamböcker. Denna litteratur pre-

senteras separat. Efter detta följer katalogposterna över stamböckerna samt lösa 

                                                 
78 Detta tydliggörs istället i personregistret, där den form som återfinns i originalet återges kursivt inom pa-

rentes, om detta avviker ”signifikant” från den normerade namnformen som återfinns i djupkatalogiseringen, 

jämför Krekler (1999), s. XII. 
79 Vid beskrivningar av illustrationer anges i förekommande fall litteratur där illustrationen i fråga finns 

beskriven; detta gäller främst stick och heraldiska vapen. 
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stamboksblad ur bibliotekets autografsamling. Stamböckerna är kronologiskt ord-

nade och den äldsta har fått nummer 1.80 Efter katalogposterna följer åtta register:81 

”Personenregister I. Autoren der Albeneinträge”, ”Personenregister II. In der Ein-

leitung und in den Beschreibungen genannten Personen”, ”Personenregister III. 

Alphabetisches Register der Stammbuchbesitzer“, ”Ortsregister I. Entstehungsorte 

der Albeneinträge”, ”Ortsregister II. Ortsnamen in der Einleitung und in den Be-

schreibungen“, ”Autorenregister“, ”Thematisches Bildregister” och slutligen ”Ra-

dierungen”. I personregistren ges förhållandevis omfattande biografisk informat-

ion om de upptagna personerna och i förekommande fall anges också den littera-

tur som använts för att få fram informationen om personen i fråga. 

Katalogposterna i rigakatalogen ser till sin uppbyggnad annorlunda ut än i de 

andra undersökta tryckta katalogerna. Posterna sträcker sig ofta över flera sidor. 

Den till stambok nr. 1 upptar till exempel 26 sidor och detta kan bara delvis för-

klaras av att katalogposterna är både på lettiska och på tyska samt att katalogen till 

sitt format är mindre än tidigare tryckta kataloger. Istället beror det dels på att 

posterna är luftigare utformade dels på att de är rikt illustrerade med bilder på 

illustrationer ur den aktuella stamboken och/eller med bilder på dess band och 

snitt. Att katalogposter omfattar så många sidor som i föreliggande katalog före-

kommer ej i de tidigare undersökta tryckta stambokskatalogerna. Hur en övergri-

pande post i katalogen över stamböckerna i Riga kan se ut exemplifieras här: 

                                                 
80 Den äldsta stamboken har en löptid mellan åren 1625 och 1630. I autografsamlingen återfinns dock ett 

femtontal stamboksblad, som är äldre än detta. Det äldsta är daterat till 1563. 
81 Registren är tvåspråkiga (lettiska och tyska). Jag väljer här att, för att spara plats, endast återge registrens 

tyska beteckningar. 
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Bild 6: Katalogpost i Taimiņa (2013). 
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Taimiņa (2013, s. 168–172) 

Trots att katalogposterna till det yttre skiljer sig mycket från dem i tidigare stam-

bokskataloger börjar de på relativt övligt vis med stambokens nummer i katalo-

gen. Sedan följer stamboksägarens namn, levnadstid och stambokens signum och 

därefter löptiden samt en redogörelse för antalet blad och stambokens storlek. 

Därpå följer en beskrivning av de olika gravyrer, illustrationer, heraldiska vapen 

och annat som förekommer i stamboken. Dessa återges mycket noggrant, till ex-

empel anges text som står tryckt på gravyrerna, beskrivning av illustrationen, tek-

nik för framställandet av den och dess storlek. I samband med detta beskrivs även 

ifall ett tryckt verk använts som stambok. Bibliografiska uppgifter om verket pre-

senteras. Härefter följer en mestadels ingående beskrivning av stambokens band. 

Denna åtföljs av en proveniensbeskrivning samt en litteraturförteckning över litte-

ratur där stamboken nämns och även, i förekommande fall, en lista över de ut-

ställningar där stamboken visats. Sedan följer en biografi över stamboksägaren 

(med tillhörande litteraturförteckning), biografin är oftast omfattande och innehål-

ler även en förteckning över stamboksägarens publikationer. 

Sedan följer en kort redogörelse för hur många tillskrifter stamboken innehål-

ler samt vilka språk som förekommer. Dessutom listas de orter upp, i vilka till-

skrifterna nedtecknats; härvid anges årtal och månad. Även annat som förekom-
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mer i stamboken, som biografiska uppgifter om stamboksägaren anges här och 

även om notiser tillkommit efter att den slutade att användas som stambok.82 

Härefter följer en genomgång av tillskrifterna. Dessa redovisas kronologiskt 

och alltså inte i den ordning som de förekommer i den fysiska stamboken. Bladka-

talogen innehåller följande kategorier: 

1. Tillskriftens nummer bland tillskrifterna 

2. Tillskriftslämnarens namn 

3. Tillskriftslämnarens härkomst* 

4. Orten för tillskriftens nedtecknande* 

5. Datumet för tillskriftens nedtecknande* 

6. Tillskriftens språk 

7. Citerad författare* 

8. Markering för illustration (B står för bild, ”Grav” för gravyr, N för noter, 

S för silhuett, W för heraldiskt vapen och H för hårdekoration)* 

9. Sidan i stamboken som tillskriften förekommer på 

En tillskrift kan sålunda se ut på följande vis: 

”2. Guilhelmius Ulrici; Riga, 1625, Jun. 10 [lat., Cicero M. T., W] (S. 308)” 

(Taimiņa 2013, s. 24). 

Eller så här: 

”44. Philipp Heinrich Friedlieb Osnab[rugae] W[estphalus]; Gryphiswaldia, 1626 

Dez. 6 [lat., Plautus T. M.] (S. 316)” (Taimiņa 2013, s. 25). 

Man kan här notera att Taimiņa valt att behålla originalstavningen av stamboksä-

garens namn samt orten,83 till exempel är Gryphiswaldia det latinska namnet på 

den nordtyska universitetsstaden Greifswald. Den härkomstbeteckning som till-

skriftslämnaren ger sig själv i tillskriften återges med rosaröd färg i katalogen. 

6.3. Digitala stambokskataloger 

I detta kapitel kommer de fyra digitala stambokskatalogerna att undersökas. 

6.3.1. Katalog der studentischen Stammbücher der Universitätsbiblio-

thek Gießen 

Den digitala katalogen som förtecknar studentstamböckerna vid universitetsbib-

lioteket i Gießen är uppbyggd på följande vis. Om man anger dess URL-adress 

kommer man till en tämligen enkel webbplats som innehåller sju övergripande 

rubriker. Först en rubrik ”Allgemeine Informationen”, som dock inte innehåller 

                                                 
82 Dylika uppgifter anges ibland dock istället sist i katalogposten. 
83 Jämför Taimiņa (2013), s. LXIX. 
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någon information alls utan utgör ett slags innehållsförteckning där man via län-

kar kan komma till övriga rubriker längre ned på webbplatsen. Under rubriken 

”Inhalt der Datenbank” får man en kort redogörelse för historien bakom databasen 

samt en beskrivning av vilka av stamböckerna vid universitetsbiblioteket i Gießen 

som ingår i respektive inte ingår i databasen. Dessutom återfinns en kort litteratur-

lista över publikationer som behandlar stambokssamlingen. Under nästa rubrik, 

”Benutzungshinweise” (’råd till användaren’), finns dels en länk till en sida med 

mer information rörande universitetsbibliotekets samtliga samlingar samt en kort 

mening om att vissa av databasens stamböcker finns tillgängliga digitalt. De öv-

riga fyra rubrikerna ger närmare förklaringar till hur man söker i databasen samt 

hur de olika posterna är uppbyggda. Funktioner som snabbsök och kombinerad 

sökning förklaras. I databasen kan man söka på person, titel, nyckelord ur stam-

böckernas beskrivning (till exempel sentenser och dedikationer), tid, plats samt 

signum. Slutligen förklaras kort något om den teknik som använts. 

När man söker på en viss stambok får man fram följande information i den 

övergripande katalogposten: 

Bild 7: Övergripande katalogpost Katalog der studentischen Stammbücher in der Universitätsbib-
liothek Gießen. 

 

Katalog der studentischen Stammbücher in der Universitätsbibliothek Gießens webbsida, sökning 
på: Hohenschild, L. C. [2017-05-02] 

Högst upp till höger anges signum och till vänster stamboksägarens namn och 

även en typ av titel av typen ”N.N.:s stambok”. Därefter anges stambokens löptid, 

dess storlek och format samt vilka språk som återfinns i stamboken. Sedan anges 

stambokens omfång och en kort beskrivning ges av dess bokband. Sedan beskrivs 

kort huruvida det förekommer illustrationer eller register eller annat inne i stam-



 66 

boken, som inte är tillskrifter. I förekommande fall anges stambokens proveniens. 

Därefter listas tillskrifterna efter varandra i den ordning de förekommer i den fy-

siska stamboken. En post över en tillskrift kan i detta läge se ut på följande vis: 

”Bl. 19. Stammbucheintrag von Georg Neuenhagen / Georg Neuenhagen. – Gie-

ßen, d[en]. 30 Sept[ember] 1786”.84 

Eller så här: 

”Bl. 185r. Stammbucheintrag von A. Weyland / A. Weyland. – Giessae [Gießen], 

Nonis August. MLCCCLXXXIX [09.08.1789]”.85 

Illustrationer anges på liknande sätt som en tillskrift, till exempel ”03v. Schatten-

risse von Ouvrier und Schultz / Ludwig Benjamin Ouvrier. – o.O., o.D.”.86 

Om man klickar på de blåmarkerade ställena i katalogposten över tillskriften öpp-

nas en ny flik i webbläsaren som återger en närmare beskrivning av den aktuella 

kategorin. De kategorier som där anges till varje tillskrift är: 

1. Sidan i stamboken som tillskriften förekommer på 

2. En rubrik på tillskriften (given i efterhand, förekommer inte i det fysiska 

exemplaret) 

3. Tillskriftslämnarens namn 

4. Orten för tillskriftens nedtecknande* 

5. Datumet för tillskriftens nedtecknande* 

6. Tillskriftens språk 

7. Den titel som tillskriftslämnaren angivit om sig själv i tillskriften* 

8. En transkription av texten i den aktuella tillskriften 

9. Citerad författare* 

10. Använda initialer* 

11. Tillskriftslämnarens hälsning (dedikation)* 

12. Symbolum* 

Klickar man sålunda på ”Bl. 19.” eller ”Stammbucheintrag von Georg Neuenha-

gen” i det första exemplet ovan kommer följande text fram: 

”Bl. 19r. 

Stammbucheintrag von Georg Neuenhagen / Georg Neuenhagen 

Gießen, d[en]. 30 Sept[ember]. 1786. – Sprachencode: ger 

- 

Status Inskribent: d[er] Th[eologiae] befl[ießener] in Darmstadt. 

                                                 
84 Katalog der studentischen Stammbücher in der Universitätsbibliothek Gießens webbsida, sökning på: 

Hohenschild, L. C. [2016-12-06]. 
85 Katalog der studentischen Stammbücher in der Universitätsbibliothek Gießens webbsida, sökning på: 

Hohenschild, L. C. [2016-12-06]. 
86 Katalog der studentischen Stammbücher in der Universitätsbibliothek Gießens webbsida, sökning på: 

Hohenschild, L. C. [2016-12-06]. Schattenriss = silhuett; o.O. = ort ej angiven; o.D. = datum ej angivet. 



 67 

Gedicht: O! Jungling, der von der, die er geliebt, entfernt, den Schmerz der 

Zärtlichkeit, Gleich mir, empfinden lernt; O! Jungling; tröste dich und trockne 

deine Zähren: dein Schmerz ist groß, jedoch er wird nicht ewig währen, der 

nur kann fühllos seyn, den das Geschick bestraft, Sey zärtlich, sey getrost, 

und lebe tugendhaft!!! 

Initialen: V. M. S. 

Anmerkung Inskribent: der dich liebet wie sein eigen Herz- Georg Neuenha-

gen.”87 

Om man klickar på ”Bl. 185r.” eller ”Stammbucheintrag von A. Weyland” i det 

andra exemplet ovan dyker följande information upp i den nya fliken: 

”Bl. 185r. 

Stammbucheintrag von A. Weyland / A. Weyland 

Giessae [Gießen], Nonis August. MLCCCLXXXIX [09.08.1789]. – Sprachen-

code: ger, lat 

- 

Status Inskribent: T. St. Darmstadt. 

Zitat (Terenz.): Ita vita est hominum, quari, cum ludas tessoris; Si illud, quod 

maxume opus est jactu, non cadit, illud, quod cecidit forte, id arte ut cerrigas. 

Symbolum: Nil sine ratione.”88 

Liknande information föreligger även på samma sätt om man klickar på rubriken 

eller bladnumret till en illustration. Man får då en beskrivning av illustrationen 

och den teknik som använts vid dess framställning, i förekommande fall även 

hänvisningar till litteratur om den aktuella illustrationen, upplysningar om vem 

som avporträtterats samt konstnären. 

Man kan genomgående i katalogen klicka på ett namn (när det står i blå skrift) 

för att komma till en auktoritetspost över den personen, såvida det finns en aukto-

ritetspost över densamma. Som synes erbjuds flera möjligheter att länka mellan 

olika delar av databasen, vilket underlättar för användaren. 

6.3.2. Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbiblio-

thek, Dresden 

Det är tämligen svårt att finna fram till SLUB:s stamböcker i den överregionala 

tyska samkatalogen för personarkiv och autografer på Internet Kalliope.89 Man 

måste inskränka sökningen på minst tre olika sätt för att komma fram till stam-

böckerna; först måste man markera att man bara vill söka bland autografer, sedan 

ange att man söker efter stamböcker och slutligen begränsa sökningen till SLUB:s 

                                                 
87 Katalog der studentischen Stammbücher in der Universitätsbibliothek Gießens webbsida, sökning på: 

Hohenschild, L. C., sida: 19r [2016-12-06]. 
88 Katalog der studentischen Stammbücher in der Universitätsbibliothek Gießens webbsida, sökning på: 

Hohenschild, L. C., sida: 185r [2016-12-06]. 
89 Kalliope Verbundkatalogs webbsida [2017-05-07]. 
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samlingar.90 När man har klarat av dessa steg möts man i katalogen av följande 

information rörande de enskilda stamböckerna. 

Posten till stamboken som helhet samt till de olika tillskrifterna i stamboken 

dyker upp i en lista som inleds med en angivelse av antalet poster sammanlagt. 

Överst i listan uppträder posten till stamboken som helhet. Om man klickar på 

postens titel av slaget ”stambok av N.N.” öppnar sig posten nedåt som en rullgar-

din och följande information finns med, vilket här exemplifieras med en bild. 

Bild 8: Övergripande katalogpost Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbiblio-
thek Dresden. 

 
[…] 

 

Kalliope Verbundkatalogs webbsida, sökning på: Grün, Geinrich Adolf [2017-05-02] 

Överst (synligt även innan man klickar på stambokstiteln) står SLUB som ägande 

institution91 samt stambokens signum, därunder stambokens titel igen och sedan 

stamboksägarens namn med en länk till dennes auktoritetspost. Här anges även 

hans roll (stamboksägare) inom hakparentes. Sedan följer en angivelse av stam-

                                                 
90 Jämför SLUB Dresden > Sammlungen > Handschriften > Stammbücher [2016-12-20]. 
91 Att detta måste anges hänger samman med att posten ingår i katalogen Kalliope som används vid flera 

olika tyska institutioner. 
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bokens löptid, dess omfång, samt en kort beskrivning av stambokens inre, till ex-

empel antalet illustrationer. Ibland anges också de orter där stambokens tillskrifter 

nedtecknats, stambokens storlek och format, i stamboken förekommande språk 

samt stamboksbladens material, men det som anges är inte konsekvent utan ser 

olika ut för olika stamböcker. I vissa fall nämns här även den typ av personer som 

nedtecknat tillskrifter i den aktuella stamboken. Posterna innehåller även en be-

skrivning av stambokens bokband och dess materialkategori (stambok/handskrift). 

Sedan följer djupkatalogiseringen, dvs. länkar till posterna över de enskilda till-

skrifterna i stamboken och efter dessa, länkar till olika ställen där stamboken tidi-

gare omnämnts, till exempel olika kataloger som återfinns i den digitala hand-

skriftskatalogen manuscripta medivalia. En länk till SLUB:s gamla katalog, Alle-

gro – HANS som faktiskt ger en tydligare bild över tillskrifternas ordning i stam-

boken, återfinns också. Sedan följer i förekommande fall uppgifter om litteratur 

rörande stamboken och stambokens proveniens. Sist i katalogposten återfinns en 

permanent länk till just den aktuella posten, samt information om när posten skap-

ades och när den har redigerats. 

I en post i djupkatalogiseringen finns följande kategorier med: 

1. Att handskriften finns på SLUB 

2. Signum 

3. Sidan i stamboken som tillskriften förekommer på 

4. Tillskriftens titel enligt mönstret: ”Tillskrift till NN”92 

5. Transkription av delar av tillskriftens text*93 

6. Stamboksägarens namn94 (inklusive levnadstid)* 

7. Tillskriftslämnarens namn95 (inklusive levnadstid*) 

8. Orten för tillskriftens nedtecknande* 

9. Datumet för tillskriftens nedtecknande* 

10. Tillskriftens språk* 

11. Katalogpostens art (tillskrift/”Stammbucheintragung” eller illustrat-

ion/”Stammbuchillustration”)96 

12. Kategorisering av tillskriftens materialkategori97 

13. Länk till Allegro – HANS 

14. Permanent länk till den aktuella posten 

15. Information om när posten skapades och när den har redigerats 

                                                 
92 Om man använder sig av permanenta länken till katalogposten över en viss tillskrift återfinns denna in-

formation allra överst. 
93 Ibland föreligger ingen transkription. Detta verkar hänga samman med vem som har katalogiserat stambo-

ken. 
94 Angiven som adressat. Ibland finns en länk till en auktoriserad personpost. 
95 Ibland finns en länk till en auktoriserad personpost. 
96 Detta gör det möjligt att genom ett klick få fram samtliga tillskrifter eller illustrationer som katalogiserats 

som detta i hela samlingen. 
97 Vissa tillskrifter har kategoriserats som brev, andra som handskrifter. 
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En post över en tillskrift kan således se ut på detta sätt:98 

”Stammbucheintrag für Heinrich Gärtner 

Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek <Dresden> 

Signatur: Mscr.Dresd.R.288,Bl.96 

Gärtner, Heinrich (1584-1661) [Adressat],  

Hoë von Hoënegg, Matthias (1580-1645) [Schreiber]  

Praga, 19.12.1611. - Deutsch ; Verschiedenes, Stammbucheintragung ; Hand-

schrift 

Pfad: Stammbuch des Henricus Gärtner Budissinus 

DE-611-HS-2749007, http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2749007 

Erfassung: 24. November 2014 ; Modifikation: 24. November 2014 ; Synchroni-

sierungsdatum: 2016-12-12T11:34:25+01:00”.99 

Ett exempel på en post med transkribering av delar av tillskriften ser ut på detta 

sätt: 

”Stammbucheintrag von Johann Michael Eltz  

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek <Dresden> 

Signatur: Mscr.Dresd.App.2794,Bl.4r 

Durch Tugend müssen wir des Lebens würdig werden 

Eltz, Johann Michael [Schreiber]   

Dresden, 20.02.1797. – Brief 

Stammbucheintrag 

http://hansopac.slub-dresden.de/cgi-bin/slub.pl?t_tunnel=idn&idn=l1755%2B04   

DE-611-HS-2417926, http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2417926 

Erfassung: 1. August 2006 ; Modifikation: 23. November 2013 ; Synchronisie-

rungsdatum: 2016-12-05T16:19:11+01:00”.100 

Illustrationer i stamböckerna katalogisras också. Om de förekommer på samma 

blad som en tillskrift katalogiseras de i samma post som denna. Förekommer de 

på separata blad katalogiseras de i en separat post. I båda fallen innehåller poster-

na alltid en kort beskrivning av vad bilden föreställer samt ofta information om 

den teknik som använts för illustrationen i fråga: akvarell, gouache eller broderi 

                                                 
98 I de följande exemplen återges utseendet när man använder sig av den permanenta länken för att finna 

tillskriften. 
99 Kalliope Verbundkatalogs webbsida, sökning på: Gärtner, Heinrich, sida: 96r [2016-12-20]. 
100 Kalliope Verbundkatalogs webbsida, sökning på: Eltz, Johann Michael, sida: 4r [2016-12-20]. 

http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-2417926
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till exempel. Dessutom återfinns, när detta har kunnat fastställas, en angivelse av 

konstnären (med en länk till dennes auktoriserade personpost). 

6.3.3. Online-Katalog der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Weimar 

Här följer en beskrivning av den tredje i undersökningen upptagna digitala stam-

bokskatalogen, den över samlingen vid Herzogin Anna Amalia Bibliothek i Wei-

mar. Man finner tämligen enkelt fram till katalogen.101 På webbplatsen kan man i 

ett sökfält sedan ange vilken stambok man söker; man kan söka både på titel, per-

son, ämnesord m.m. eller välja att via ett klick få fram en lista över samtliga 

stamböcker i samlingen respektive samtliga katalogiserade tillskrifter. Om man 

klickar på en stambok i listan får man fram den övergripande posten till denna 

stambok. I dessa poster anges följande. 

Bild 9: Övergripande katalogpost Online-Katalog der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar. 

 

Stammbuchsammlung der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimars webbisda, sökning på: 
Benedixen, Andreas [2017-05-02] 

Först anges ett så kallat PPN-nummer, som blott är ett internt kontrollnummer, 

sedan följer en angivelse av stambokens titel enligt modellen ”stambok N.N.”, 

                                                 
101 Klassik Stiftung Weimars webbsida > Einrichtungen > Herzogin Anna Amalia Bibliothek > Literatur-

recherche > Stammbuchsammlung [2017-01-10]. 
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denna titel går att klicka på.102 Sedan följer stamboksägarens namn (med angi-

vande av levnadstiden ifall denna är känd).103 Ibland finns härefter även en lista 

över andra personer som förekommer i stamboken (mestadels tillskriftslämnare) 

med samma klickfunktion som för stamboksägaren. Sedan följer en specificering 

av materialkategorin (handskrift) och sedan en angivelse av de språk som före-

kommer i stamboken i fråga. Uppgifter om stambokens löptid redovisas sedan och 

dess omfång samt storlek. Här finns ibland även kortfattad information om antalet 

illustrationer i stamboken samt om annat textinnehåll i densamma än tillskrifter, 

till exempel register över tillskriftslämnarna. 

Sedan följer en beskrivning av stambokens bokband, samt i förekommande 

fall bibliografiska uppgifter till tryckta verk som använts som stambok och även 

en vidare beskrivning av stambokens inre, till exempel avlägsnade blad eller 

ibland (om det inte redan redogjorts för tidigare) text som förekommer i stambo-

ken, men som inte utgör tillskrifter. Sedan följer en länk till posten för den digita-

liserade versionen av stamboken. Sedan kommer uppgifter om stambokens prove-

niens och därpå återfinns i vissa fall ånyo en uppräkning av vissa av tillskrifts-

lämnarna (här utan den klickfunktionen som finns ovan) samt en uppräkning av de 

orter, från vilka stamboken innehåller tillskrifter.104 Ibland kan fördjupad informat-

ion om text som förekommer i stamboken, men som inte utgör tillskrifter före-

komma även här. 

Sedan följer en kortfattad beskrivning av de illustrationer som förekommer i 

stamboken, sidan i stamboken där illustrationen återfinns anges dock ej. Härpå 

följer en beskrivning av stambokens placering i biblioteket samt dess signum in-

nan en anmärkning om att stamboken finns digitaliserad återfinns. Sedan följer i 

förekommande fall en angivelse av litteratur rörande stamboken och härefter län-

kar till olika sammanhang som stamboken ingår i såsom till exempel en viss sam-

ling. På slutet finns en möjlighet att klicka för att låna stamboken samt en länk till 

en lista innehållande en länk till stambokens övergripande post samt posterna för 

samtliga tillskrifter i stamboken. 

En post över en tillskrift innehåller följande kategorier: 

1. PPN-numret till den aktuella posten 

2. Katalogpostens art, dvs. att det rör sig om en tillskrift 

3. Orten för tillskriftens nedtecknande* 

4. Datumet för tillskriftens nedtecknande* 

                                                 
102 Men klickar man på ordet stambok kommer man blott till en lista med länkar till samtliga poster i katalo-

gen som utgör stamböcker. Klickar man istället på t.ex. stamboksägarens förnamn får man fram en lista över 

samtliga poster i katalogen som innehåller det namnet utan koppling till den aktuella personen. Klickfunkt-

ionen känns just här tämligen överflödig. 
103 Även här kan man klicka på namnet och då kommer man till en lista över de övriga poster i stambokskata-

logen som är kopplade till den aktuella personen. 
104 Denna lista är inte alltid komplett utan ibland står det ”tillskrifter från bland annat”; listan anger heller inte 

årtal för tillskrifterna från de olika orterna. 
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5. Tillskriftslämnarens namn (såsom det skrivs i originalet) 

6. Tillskriftslämnarens namn (i auktoriserad form, med en länk till dennes 

auktoriserade personpost) 

7. Tillskriftslämnarens levnadstid* 

8. En länk till den övergripande posten över stamboken (dess löptid anges) 

9. Sidan i stamboken som tillskriften förekommer på 

10. En länk till en lista över samtliga tillskrifter i stamboken 

En post över en tillskrift i HAAB:s digitala stambokskatalog kan således se ut på 

detta sätt:105 

 

”PPN:    752214918  

Aufsatz:   [Stammbucheintrag] : Jena ; 16.09.1711 / Joh. Franc. 

Bärwinckel  

Eigner/Einträger:   Beerwinkel, Johann Franz, 1682-ca. 1717 

Bibliogr. Zusammenhang: Wilhelmi, Johann Jacob: : [1. Stammbuch Johann Ja-

cob Wilhelmi]. - [S.l.] . - [1698-1721], Bl. 5v 

→zugehörige Publikationen”.106 

Om en illustration förekommer i, eller i anslutning till, en tillskrift ser posten ut på 

nästan samma sätt, fast med tillägg av en beskrivning av illustrationen mellan 

angivelsen av tillskriftslämnarens namn i auktoriserad form och rubriken ”Bibli-

ogr. Zusammenhang”. Eventuell litteratur om illustrationen anges också. 

6.3.4. Stadtarchiv, Göttingen 

Innan man kommer till själva katalogen över stamböckerna vid stadsarkivet i Göt-

tingen finns en sida som i korta ordalag beskriver stamboksseden i Göttingen från 

1750 till 1840 samt betonar varför stamböcker är viktiga källor. I ett kort stycke 

beskrivs också att stambokssamlingen mellan 1996 och 1999 ordnades och lades 

in i en databank. Längst ned på sidan kan man sedan klicka på en länk till själva 

katalogen.107 I en artikel om katalogen (Böhme m.fl. 2001) beskrivs vilka katego-

rier man har använt vid katalogiseringen. Det rör sig om allt som allt 36 st 

(Böhme m.fl. 2001, s. 511) varav inte alla dock är sökbara i katalogen. I artikeln 

sägs uttryckligen att man utgått från Meys (1981) kategorier för stambokskatalo-

gisering (Böhme m.fl. 2001, s. 510). 

I den digitala katalogen kan man i ett tämligen enkelt sökformulär söka efter 

stamböckerna i samlingen. Det är möjligt att bland annat söka på personnamn, 

                                                 
105 De rosaröda orden är länkar möjliga att klicka på. 
106 Stammbuchsammlung der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimars webbsida, sökning på: Beerwinkel, 

Johann Franz, datum: 16.09.1711 [2017-01-25]. 
107 Stadtarchiv Göttingens webbsida > Bestände und Findmittel > Bestände > studentischen Stammbüchern 

des 18. und 19. Jahrhunderts [2017-04-04]. 
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fädernesland, hemort, plats respektive datum för tillskriftens nedtecknande, språk, 

citat, nyckelord, signum och kön.108 

När man söker i katalogen och får träff på en viss stambok i samlingen finns 

följande kategorier med i den övergripande katalogiseringen av denna: Stambo-

kens signum och sedan stamboksägarens namn. Här återfinns även mycket kort-

fattade biografiska uppgifter om stamboksägaren samt källangivelse för dessa. 

Sedan följer en beskrivning av stamboken, vilken innehåller dess löptid, antalet 

tillskrifter och i vilka städer de nedtecknats (utan angivelse av årtal), bladantalet 

samt en kort beskrivning av stambokens inre, som till exempel avlägsnade blad 

och oregelbundenheter i pagineringen/folieringen samt en angivelse av hur många 

illustrationer som finns i stamboken, men utan en beskrivning av dessa. En bok-

bandsbeskrivning företas också. Här redogörs även för annat textinnehåll än till-

skrifter som förekommer i stamboken. Sedan förs i förekommande fall litteratur 

om stamboken upp. Även för dess proveniens (inklusive eventuella äldre signa 

den haft och dess accessionsnummer) redogörs. Dessutom uppförs en lista över på 

vilka blad i stamboken illustrationer finns. 

Bild 10: Övergripande katalogpost Stadtarchiv Göttingen. 

 

Stadtarchiv Göttingens webbsida, sökning (i signumfältet) på: Stabu 206 [2017-05-02] 

För att komma åt informationen om vilka tillskrifter som ingår i en viss stambok 

måste man i sökformuläret söka på en stamboks signum. Tillskrifterna listas 

sålunda inte i posten över stamboken som helhet. När man har sökt på signum får 

man fram en lista över tillskrifterna (i slumpvis ordning).109 I denna lista kan man 

sedan markera katalogposten över den tillskrift som man letar efter.110 Posterna 

över tillskrifterna innehåller följande kategorier: 

1. Stambokens signum 

2. Sidan i stamboken som tillskriften förekommer på 

3. Tillskriftslämnarens namn (anges som det står i tillskriften [men det kom-

pletteras om möjligt inom hakparentes]) 

                                                 
108 Jämför Böhme (2001), s. 510 f. 
109 Även posten till stamboken som helhet kommer med i denna lista, då ju även denna innehåller det signum 

man sökte på. 
110 Genom att markera flera av posterna kan man få fram dem på samma gång under varandra. 
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4. Tillskriftslämnarens fädernesland* 

5. Tillskriftslämnarens hemort* 

6. Tillskriftslämnarens yrke/status* 

7. Orten för tillskriftens nedtecknande* 

8. Datumet för tillskriftens nedtecknande* 

9. Tillskriftens språk 

10. Citerad författare* 

11. Illustrationer och/eller annat som förekommer i tillskriften* 

12. Delvisa transkriptioner av tillskriften* 

13. Kommentarer rörande tillskriften (till exempel av dess textdelar)* 

En post över en tillskrift kan sålunda se ut på följande vis: 

”Stammbucheintrag 

Signatur: Stabu 206 (Bl. 31r+v) 

Einträger: Iselin, [Friedr.] Ludwig. - Nation: Deutschland. - Herkunft: Müll- 

heim, Breisgau. - Beruf: Student med. - Matrikel: Göttingen 24038 

Eintragung: Göttingen, 1816.03.22. - Sprache: dt. - Stammbuchkupfer Brednich- 

Nr.: 407 Variante (Meissen.). - Memorabilia. - Bildhaftes Zeichen: 

Corps-Zirkel. - Bemerkungen: "zu jener gewitterschweren Zeit wo 

ein wüthender Orkan die Grundpfeiler der Burschenfreyheit zu zer-

trümmern drohte."“111 

Det finns ingen möjlighet att klicka på någon av uppgifterna för att komma till 

eventuella auktoritetsposter över olika personer. Inte heller finns det i katalogen 

några särskilda poster över de illustrationer som förekommer i stamböckerna utan 

dessa beskrivs i bästa fall kort i tillskriftsposterna. För kopparstick hänvisas till de 

så kallade Brednich-numren över stambokskopparstick från Göttingen.112 I nästa 

kapitel kommer de redovisade katalogerna och artiklarna att jämföras med 

varandra och analyseras. 

6.4. Analys 

I det här kapitlet genomförs olika analyser av det undersökta materialet. Dels jäm-

förs de olika stambokskatalogerna med varandra för att se huruvida det till exem-

pel föreligger skillnader mellan de tryckta och de digitala katalogerna och vilka de 

i sådant fall är, dels analyseras stambokskatalogerna i förhållande till artiklarna 

                                                 
111 Stadtarchiv Göttingens webbsida > Bestände und Findmittel > Bestände > studentischen Stammbüchern 

des 18. und 19. Jahrhunderts > Katalog der Stammbuchsammlung, sökning på: Stabu 206, sida: 31r+v [2017-

04-04]. 
112 För mer information om detta, se Böhme (2001), s. 514. 
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om stambokskatalogisering för att undersöka hur ser det ut med användningen av 

de kategorier som förs fram där. 

6.4.1. Jämförelse stambokskatalogerna sinsemellan 

I ett första steg jämförs de nio undersökta stambokskatalogerna med varandra med 

avseende på vilka kategorier de uppför både för övergripande och för djupkatalo-

gisering. 

6.4.1.1. Övergripande katalogisering 

Först redovisas resultaten för den övergripande katalogiseringen och för översikt-

lighetens skull redovisas vilka kategorier som tas upp i de olika stambokskatalo-

gerna i en tabell: 

Tabell 3. Översikt över kategorier för övergripande katalogisering i de undersökta katalogerna 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nr. i samlingen x x x x x     

Signum x x x x x x x x x 

Stb:ägarens namn x x x x x x x x x 

Omfång x x x x x x x x x 

Storlek x x x x x x x x  

Löptid x x x x x x x x x 

Tryckt bok x x x x x   x  

Övrig inre 

beskrivning 

x x x x x x x x x 

Bokband x x x x x x x x x 

Proveniens x x x x x x x x x 

Litt. om stb x x x x x  x x x 

Kortbiografi 

Stb:ägaren 

x x x x x x*113   x 

Orter för 

tillskrifternas nedtecknande 

x x x x x  x x x 

Annat textinnehåll x x x x x x  x x 

Antal 

tillskrifter 

x x x x x    x 

Bladens material    x   x   

Blad ur stb nu annorstädes    x      

Stb-utställningar     x     

                                                 
113 En kortbiografi över stamboksägaren förekommer i de fall där ingen auktoriserad post för denne finns i 

databasen. 
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Språk i stb     x x x x  

Format      x x   

Länkar till andra kataloger 

/sammanhang där stb ingår 

      x x  

Permalänk till stb-posten       x   

Tidpunkt för postens skap-

ande 

      x   

Internt kontrollnr.        x  

Konstruerad titel      x x x  

Extra redovisning av vissa 

tillskrifter/tillskriftslämnare 

       x  

Materialkategori       x x  

Länk till digitala bilder        x  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teckenförklaring till tabell 3: 

1) Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg (tryckt) 

2) Stadtbibliothek, Nürnberg (tryckt) 

3) Kungliga biblioteket, Stockholm (tryckt) 

4) Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart (tryckt) 

5) Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Riga (tryckt) 

6) Katalog der studentischen Stammbücher in der Universitätsbibliothek Gießen (digital) 

7) Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (digital) 

8) Online-Katalog der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar (digital) 

9) Stadtarchiv Göttingen (digital) 

Som framgår av tabell 3 är skillnaderna mellan vilka kategorier som tas upp i de 

tryckta stambokskatalogerna (1–5) små. Samtliga tar med uppgifter om vilket 

nummer i samlingen stamboken i fråga har, signum, stamboksägarens namn, 

stambokens omfång, storlek, löptid samt uppgifter om tryckta böcker som använts 

som stamböcker. Alla de tryckta katalogerna tar också upp uppgifter om stambo-

kens bokband, proveniens och om litteratur rörande den katalogiserade stambo-

ken. De har även alla med en kortbiografi över stamboksägaren även om denna är 

olika omfattande, alltifrån den mycket kortfattade i katalogen över stamböckerna i 

Stuttgart till de tämligen omfattande i katalogen från Riga. Samtliga tryckta stam-

bokskataloger uppför även listor med orterna för tillskrifternas nedtecknande 

(med årtal) samt redogörelser, visserligen i olika omfattning, av annat textinnehåll 

i stamböckerna än tillskrifter. De anger även antalet tillskrifter i de katalogiserade 

stamböckerna. Dessutom innehåller de alla en beskrivning av de katalogiserade 

stamböckernas inre. 
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I denna beskrivning tas dock ibland olika uppgifter upp. Gemensamt för alla 

kataloger är emellertid att de anger något om utsmyckning och illustrationer i 

stamböckerna. Det kan röra sig om allt ifrån att kort nämna att stamboken innehål-

ler heraldiska vapen och bilder eller med några ord beskriva bilderna (detta är det 

vanligaste i katalogerna från Germanisches Nationalmuseum i Nürnberg, 

Stadtbibliothek i Nürnberg, Kungliga biblioteket i Stockholm och Württember-

gische Landesbibliothek i Stuttgart) till de mer utförliga beskrivningarna i katalo-

gen från Riga. I den inre beskrivningen innefattas i de tryckta katalogerna också 

uppgifter om oregelbundenheter i stamböckernas paginering eller foliering 

(Germanisches Nationalmuseum i Nürnberg, Stadtbibliothek i Nürnberg, Kung-

liga biblioteket i Stockholm och Württembergische Landesbibliothek i Stuttgart) 

eller att blad avlägsnats ur stamboken (Kungliga biblioteket i Stockholm, 

Württembergische Landesbibliothek i Stuttgart och Latvijas Universitātes 

Akadēmiskā bibliotēka i Riga). Katalogen över stamböckerna i Stadtbibliothek i 

Nürnberg tar även i många fall upp en kort beskrivning av de vanligaste typerna 

av tillskriftslämnare i de olika stamböckerna, såsom studenter eller präster. Detta 

förfarande finns även ibland i den digitala katalogen över stamböckerna vid 

SLUB i Dresden. 

Katalogen över stamböckerna vid Württembergische Landesbibliothek i 

Stuttgart nämner som kategori, till skillnad från de andra tryckta katalogerna, även 

stamboksbladens material. I de andra tryckta katalogerna nämns i den inre be-

skrivningen de blad separat som har pergament som material (papper är det van-

ligaste materialet på stamboksbalden). Samma katalog tar också som enda katalog 

upp blad ur stamböckerna i samlingarna vid Württembergische Landesbibliothek 

som har avlägsnats ur den katalogiserade stamboken och nu finns vid en annan 

institution. 

Katalogen över stamböckerna vid Latvijas Universitātes Akadēmiskā 

bibliotēka redovisar som enda katalog i förekommande fall de utställningar där 

den katalogiserade stamboken ställts ut. Dessutom uppför den katalogen som en 

egen kategori de språk som förekommer i stamboken.114 På samma sätt förfar de 

digitala katalogerna över samlingarna i Gießen, Dresden och Weimar. 

Vad beträffar de digitala katalogerna är två ting tydliga. Dels är diskrepanser-

na dem emellan större än mellan de tryckta katalogerna, dels tar de delvis upp 

andra kategorier än de tryckta katalogerna. Samtliga digitala kataloger innehåller 

kategorierna: signum, stamboksägarens namn, stambokens omfång, löptid, bok-

band och proveniens. De innehåller alla även en beskrivning av stambokens inre 

och inom ramen för denna nämner samtliga digitala kataloger illustrationer som 

finns i stamboken; avlägsnade blad nämns i katalogerna från Gießen, Weimar och 

Göttingen, medan katalogerna från Gießen och Göttingen nämner oregelbunden-

                                                 
114 Uppgifter om språk förekommer i andra tryckta kataloger i djupkatalogiseringen, jämför nedan. 
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heter i pagineringen/folieringen. Som enda katalog redovisar den över samlingen i 

Göttingen inte stambokens storlek, medan den från Gießen är den enda som vare 

sig tar med eventuell litteratur rörande den aktuella stamboken eller listar orterna 

för tillskrifternas nedtecknande. I detta sammanhang kan nämnas att de andra di-

gitala katalogerna – till skillnad från de tryckta – i sina listor över orter inte uppför 

årtal. Katalogerna från Gießen och Dresden har med stambokens format som ka-

tegori. Katalogen från Weimar är den enda som redovisar om en tryckt bok an-

vänts som stambok. Samtliga digitala kataloger utom den från Dresden redovisar 

annat textinnehåll än tillskrifter som förekommer i stamboken. Antalet tillskrifter 

som stamboken innehåller redogörs blott för i katalogen från Göttingen. En egen 

kategori för att redogöra för bladens material har endast katalogen från Dresden. 

Katalogen över stamböckerna i Weimar redogör dock i beskrivningen över stam-

bokens inre för blad som är av pergament. 

De i stamboken förekommande språken redovisas i den övergripande posten i 

tre av fyra digitala kataloger (Gießen, Dresden och Weimar). Detta är en stor 

skillnad från de tryckta katalogerna, där endast en av fem, den från Riga, förfar så. 

Katalogen från Göttingen är den enda av de digitala katalogerna där den övergri-

pande posten över en stambok som regel innehåller en kortbiografi över stam-

boksägaren (om än mycket kortfattad). Detta beror på att katalogerna från Gießen, 

Dresden och Weimar uppför dessa uppgifter i separata auktoritetsposter, vilket 

synes lämpligt för digitala kataloger där möjligheten till att länka mellan poster 

föreligger.115 I katalogerna från Dresden och Weimar anges dock stamboksägarens 

levnadstid i förekommande fall även i posten över stamboken. 

En annan skillnad mellan de tryckta och de digitala katalogerna är att de sist-

nämnda inte som en kategori anger vilket nummer i samlingen den katalogiserade 

stamboken utgör. Detta hänger säkerligen ihop med det digitala formatet där man 

inte har stamböckerna uppställda efter varandra, kronologiskt som i en tryckt kata-

log utan där man som användare kan söka på egen hand i en databas efter en viss 

stambok, varför numren till viss del saknar betydelse. Ett annat skäl är tvivelsutan 

att de digitala katalogerna saknar de register som finns i de tryckta dito. För att 

man i en tryckt katalog lätt skall kunna finna exempelvis en viss tillskrift eller 

illustration i registret är det praktiskt att stamböckerna har ett nummer som man 

kan hänvisa till. 

Vad gäller övriga kategorier inom den övergripande katalogiseringen är de 

specifika för de digitala katalogerna. Katalogerna över stamböckerna i Dresden 

och Weimar uppvisar flest antal av dessa kategorier. De anger båda länkar till 

antingen andra kataloger eller samlingar där stamboken i fråga nämns eller ingår 

samt anger materialkategorin för stamboken. Katalogen från Dresden anger även 

                                                 
115 Beträffande katalogen från Gießen finns en kortbiografi över stamboksägaren i de fall där ingen auktorise-

rad post för denne finns i databasen. 
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en permanent länk till den aktuella posten. Såväl katalogen från Gießen som den 

från Dresden och den från Weimar uppför som egen kategori en konstruerad titel 

för stamboken (”N.N.:s stambok”) som bland annat syns i träfflistan efter sökning 

i katalogen. Katalogen från Göttingen avstår från detta och här intar istället sig-

numet den rollen. Endast katalogen från Weimar anger ett internt kontrollnummer 

för stamboksposten och ger en länk till digitala bilder av stamboken. Det senare 

beror på att de andra institutionernas stamböcker inte verkar vara digitaliserade. 

Det är även endast weimarkatalogen som i den övergripande posten ger en lista 

över personer utöver stamboksägaren som förekommer i stamboken (mestadels 

tillskriftslämnare). 

Slutligen kan konstateras att vissa skillnader alltså förekommer mellan vilka 

kategorier som tas upp i den övergripande katalogiseringen i de tryckta respektive 

de digitala katalogerna. Hur ser det då ut för djupkatalogiseringen? 

6.4.1.2. Djupkatalogisering 

Här kommer nu resultaten rörande djupkatalogiseringen att presenteras. För över-

siktlighetens skull redovisas även dessa i en tabell: 

Tabell 4. Översikt över kategorier för djupkatalogisering i de undersökta katalogerna 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nr. bland tillskrifter-

na 

x x x  x     

Sida i stb x x x x x x x x x 

Tillskriftslämnarens 

namn 

x x x x x x x x x 

Ort x x x x x x x x x 

Datum x x x x x x x x x 

Citerad författare x x x  x x   x 

Citatets/tillskriftens 

språk 

x x x  x x x  x 

Markering för 

illustration 

x  x x x     

Tillskriftslämnarens 

härkomst/titel 

 x   x x   x 

Levandstid/biografisk 

info tillskriftslämnare 

 x     x x x 

Tillskriftens textdelar 

redovisas 

 x    x   x 

Ingående beskrivning 

illustrationer 

 x       x 

Konstruerad titel      x x   
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Transkription      x x  x 

Stb:s signum       x  x 

Stb:sägarens namn       x   

Kategorisering av 

tillskriften 

      x x  

Materialkategori       x   

Länk till annan kata-

log 

      x   

Permalänk       x   

Tidpunkt för postens 

skapande 

      x   

Internt kontrollnr.        x  

Länk till stb-posten        x  

Länk till lista: alla 

tillskrifter i stb 

       x  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Teckenförklaring till tabell 4: 

1) Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg (tryckt) 

2) Stadtbibliothek, Nürnberg (tryckt) 

3) Kungliga biblioteket, Stockholm (tryckt) 

4) Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart (tryckt) 

5) Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Riga (tryckt) 

6) Katalog der studentischen Stammbücher in der Universitätsbibliothek Gießen (digital) 

7) Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (digital) 

8) Online-Katalog der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar (digital) 

9) Stadtarchiv Göttingen (digital) 

Fyra kategorier är gemensamma för samtliga nio stambokskataloger: sidan i stam-

boken där tillskriften förekommer, tillskriftslämnarens namn samt ort och datum 

för tillskriftens nedtecknande. Detta får också sägas vara de fyra mest centrala 

kategorierna för djupkatalogisering av en stambokstillskrift. 

Fyra av de tryckta katalogerna (Germanisches Nationalmuseum, Stadtbibliot-

hek i Nürnberg, Kungliga biblioteket i Stockholm och Riga) anger, till skillnad 

från katalogen över samlingen i Stuttgart, tillskriftens nummer bland tillskrifterna 

i stamboken. Ingen av de digitala katalogerna har en sådan kategori. En annan sak 

som bara förekommer i tryckta kataloger är att en bokstav (till exempel B, W eller 

S) markerar att en tillskrift innehåller en illustration; detta förekommer i katalo-

gerna från Germanisches Nationalmuseum i Nürnberg, Kungliga biblioteket i 

Stockholm, WLB i Stuttgart och Riga; katalogen från Stadtbibliothek i Nürnberg 

företar istället en mer ingående beskrivning av illustrationerna i samband med 
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djupkatalogiseringen. Samma sak gäller för den digitala katalogen från Göttingen. 

I övriga digitala kataloger beskrivs illustrationer antingen vid den övergripande 

katalogiseringen eller så beskrivs de i egna poster, eller både och; det senare gäller 

för de digitala katalogerna från Gießen och Dresden. 

Citerade författare (vars namn tydligt framgår i stamboken) uppförs i båda ka-

talogerna från Nürnberg samt katalogerna från Stockholm, Riga, Gießen och Göt-

tingen. Här skall påpekas att katalogen från Stadtbibliothek i Nürnberg även anger 

ur vilket verk som har citerats. Sju av nio kataloger anger i tillskriftsposterna vil-

ket/vilka språk som använts i tillskriften i fråga. Katalogerna från Germanisches 

Nationalmuseum och KB i Stockholm redovisar språket i citaten medan katalo-

gerna från Stadtbibliothek i Nürnberg, Riga, Gießen, Dresden och Göttingen re-

dovisar språket både för citatet och för övrig text i tillskriften. Tillskriftslämnarens 

härkomst och/eller titel/status uppförs i katalogerna från Stadtbibliothek i Nürn-

berg, Riga, Gießen och Göttingen. Den här informationen hämtas säkerligen oftast 

direkt från tillskriften i fråga, då det var vanligt att tillskriftslämnaren nämnde 

sådana uppgifter om sig själv i tillskriften. 

Katalogen i Göttingen anger också annan biografisk information om till-

skriftslämnaren direkt i djupkatalogiseringen. Detsamma gäller även katalogen 

från Stadtbibliothek i Nürnberg samt de från Dresden och Weimar (men de sist-

nämnda båda anger här endast information om tillskriftslämnarens levnadstid). 

Övriga tryckta kataloger uppför i förekommande fall denna typ av information i 

personregistret, utom den från Germanisches Nationalmuseum som inte har med 

dylika uppgifter alls. De digitala katalogerna har i förekommande fall med in-

formationen i auktoritetsposten över personen i fråga. Katalogerna från 

Stadtbibliothek i Nürnberg, från Gießen och Göttingen redovisar även mer eller 

mindre ingående vilka textdelar som återfinns i den aktuella tillskriften. 

Följande kategorier förekommer blott i de digitala katalogerna. Tre av de digi-

tala katalogerna företar hela eller delvisa transkriptioner av hela eller delar av den 

aktuella tillskriften. Detta gäller katalogerna från Gießen, Dresden och Göttingen. 

Detta anser Schnabel (1995, s. XXVI) i förordet till sin tryckta katalog över stam-

bokssamlingen vid Stadtbibliothek i Nürnberg vara uteslutet vid katalogisering av 

hela stambokssamlingar, då det är alltför tidskrävande. De sista kategorierna som 

jag skall redogöra för här har mindre med tillskrifternas innehåll att göra och mer 

med de digitala katalogernas format, ofta handlar det om att kunna länka posterna 

till olika kategorier och dylikt. 

Posterna över tillskrifterna i katalogerna från Dresden och Weimar innehåller 

en kategorisering av tillskriften som just stambokstillskrift. Detta säkerligen just 

för att dessa typer av poster som kategori skall vara sökbara vid en sökning. 

Andra kategorier som antagligen bara finns för sökbarhetens skull är den konstru-

erade titel (”tillskrift av N.N.”) som posterna i katalogerna från Gießen och Dres-

den har samt angivande av materialkategori (handskrift) som finns i katalogen 
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från Dresden. Detsamma gäller när signum på stamboken som tillskriften ingår i 

anges, vilket görs i katalogerna från Dresden och Göttingen. Katalogen från Dres-

den anger i vissa poster även stamboksägarens namn. Den katalogen anger även 

länkar till andra kataloger där tillskriften i fråga finns (dvs. bibliotekets egen 

gamla katalog Allegro – HANS) samt en permanent länk till den aktuella posten. 

Katalogen över stambokssamlingen vid SLUB i Dresden anger även tidpunkten 

för när katalogposten skapades. Slutligen kan konstateras att katalogen över stam-

böckerna i Weimar i sina poster har länkar till posten över stamboken som helhet 

samt till en lista med samtliga tillskrifter i stamboken. Katalogposten tilldelas 

även ett internt kontrollnummer. 

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att flera av de kategorier som 

skiljer de tryckta och de digitala katalogerna åt har med just katalogernas format 

att göra, dvs. att de är just tryckta respektive digitala. Det finns emellertid även 

andra skillnader mellan katalogerna vad gäller vilka kategorier de tar upp som inte 

är avhängigt av denna aspekt. 

6.4.2. Avslutande analys: jämförelse mellan artiklarna och katalogerna 

I detta avslutande analyskapitel kommer jag att genomföra en jämförelse av de 

kategorier som Mey (1981), Milde (1981) samt Henning (1991) anser skall finnas 

med vid katalogisering av stamböcker och de kategorier som faktiskt förekommer 

i de undersökta katalogerna. Först genomförs analysen beträffande den övergri-

pande katalogiseringen. 

 De fyra kategorier (stamboksägarens namn, kortbiografi över stamboksäga-

ren, beskrivning av stambokens inre samt register över tillskriftslämnarna) som 

såväl Mey som Milde och Henning anser skall finnas med vid övergripande kata-

logisering finns med i de flesta av de undersökta stambokskatalogerna. Stamboks-

ägarens namn och en beskrivning av stambokens inre finns med i samtliga nio 

kataloger, medan en kortbiografi över stamboksägaren finns med i samtliga fem 

tryckta kataloger men mestadels saknas i tre av de fyra digitala katalogerna: 

Gießen, Dresden och Weimar. Detta har dock sin naturliga förklaring i att dessa 

kataloger istället använder auktoriserade personposter och dessa länkas till stam-

boksägarens namn i den övergripande posten.116 Samtliga fem tryckta kataloger 

har också ett register över samtliga tillskriftslämnare, vilket de digitala på grund 

av sin form självklart inte har. 

Milde och Henning av artiklarna lägger sitt fokus på den övergripande katalo-

giseringen och av de kategorier som dessa båda anser skulle finnas med vid stam-

bokskatalogisering finns fyra av sju med i samtliga nio kataloger, nämligen stam-

bokens signum, dess omfång (antalet blad), löptid och bokbandsbeskrivning. 

                                                 
116 I de fall där ingen auktoriserad personpost för stamboksägaren föreligger innehåller den övergripande 

posten i katalogen från Gießen korta biografiska uppgifter om stamboksägaren. 
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Stambokens storlek beskrivs i den övergripande katalogiseringen i alla kataloger 

utom den från Göttingen, medan katalogen från Gießen som enda katalog inte har 

med en lista över de orter där stambokens tillskrifter nedtecknats. Den enda av de 

nio katalogerna som gör en extra redovisning av vissa utvalda tillskrif-

ter/tillskriftslämnare, vilket både Milde och Henning förespråkar, är katalogen 

över samlingen i Weimar. I detta sammanhang är det värt att nämna att vare sig 

Milde eller Henning dock utgick ifrån att man vid katalogisering av stambokssam-

lingar skulle genomföra en djupkatalogisering, där ju samtliga tillskriftslämnare 

förtecknas. 

Henning och Mey anser båda att man vid den övergripande katalogiseringen 

skall redogöra för sådant textinnehåll i stamboken som inte är tillskrifter. Detta 

görs också i åtta av nio undersökta kataloger, endast den från Dresden underlåter 

att göra det. Milde var ensam av artikelförfattarna om att anse att man vid den 

övergripande katalogiseringen skall ange om en tryckt bok använts som stambok. 

Detta görs i samtliga tryckta kataloger samt den digitala katalogen från Weimar, 

men inte i de andra digitala katalogerna, detta trots att dessa skulle ha haft möjlig-

heten att till exempel länka en dylik uppgift till en post över den tryckta katalogen 

i en bibliotekskatalog, där boken ifråga omnämns. Milde menade också att littera-

tur rörande stamboken skulle nämnas vid den övergripande katalogiseringen. 

Detta görs också i samtliga kataloger utom den från Gießen. Vidare ansåg Milde 

att uppgifter om stambokens proveniens skall finnas med i den övergripande kata-

logiseringen. Det finns också med i samtliga nio kataloger. Samtliga tryckta kata-

loger samt katalogen från Göttingen anger också vid den övergripande katalogise-

ringen antalet tillskrifter, precis som Milde föreslog. Henning var den ende av de 

tre som föreslog att uppgifter om stambokens format skall finnas med; bara kata-

logerna från Gießen och Dresden har med detta. 

Stambokskatalogerna tar dock även upp ett antal kategorier som inte återfinns 

hos Mey, Milde eller Henning. Samtliga tryckta kataloger ger de katalogiserade 

stamböckerna ett nummer inom stambokssamlingen. Katalogerna från Stuttgart 

och Dresden anger stambokens blads material som egen kategori vid den övergri-

pande katalogiseringen. Katalogen från Stuttgart förtecknar även om avlägsnade 

blad ur den katalogiserade stamboken finns annorstädes, medan katalogen från 

Riga uppför vilka utställningar stamboken eventuellt visats på. Dessutom anger 

katalogerna från Riga, Gießen, Dresden och Weimar vid den övergripande katalo-

giseringen vilka språk som förekommer i den katalogiserade stamboken. 

Övriga kategorier som inte nämns i artiklarna och som förekommer i de digi-

tala katalogerna är sådana som har med katalogernas digitala format att göra och 

dessa kunde rimligtvis inte nämnas av Mey, Milde eller Henning då ett internetba-

serat katalogiseringsförfarande av förklarliga skäl inte kunde komma i fråga för 

dem. Nu övergår vi till att analysera vilka skillnader och likheter som finns mellan 
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Meys, Mildes och Hennings artiklar och de undersökta stambokskatalogerna be-

träffande djupkatalogiseringen. 

Av Mey Milde och Henning är det främst Mey som tar upp kategorier för 

djupkatalogiseringen, då de andra i sina artiklar mer fokuserar på den övergri-

pande katalogiseringen. Alla tre nämner dock tre kategorier som skall finnas med: 

tillskriftsägarens namn samt ort och datum för tillskriftens nedtecknande. Dessa 

tre kategorier finns också med i alla stambokskataloger. Även sidan i stamboken 

som tillskriften i fråga nämns på finns med i samtliga undersökta kataloger, något 

som Milde och Mey anger skall göras. 

Milde och Mey vill även att man skall ange stambokens signum 

(Milde)/namn117 (Mey). Detta görs i katalogerna från Dresden (signum och stam-

boksägarens namn) och Göttingen (signum) och i viss mån skulle man kunna säga 

att även katalogen från Gießen har med det, ty både den och den från Dresden har 

konstruerade titlar enligt modellen ”N.N.:s stambok” i posterna till tillskrifterna. 

Att inte de tryckta katalogerna har med en dylik kategori beror på att tillskrifterna 

i dem katalogiseras i samband med stamboken som helhet och då framgår dessa 

kategorier så att säga automatiskt av den övergripande posten. 

Mey och Henning anser båda två att tillskriftslämnarens levnadstid och yrke 

skall finnas med vid djupkatalogiseringen och Mey vill också att tillskriftslämna-

rens titlar och bostads- och verksamhetsorter finns med. Dessa biografiska uppgif-

ter tas upp i olika omfattning i vissa av de undersökta katalogerna. Katalogerna 

från Stadtbibliothek i Nürnberg, Riga, Gießen och Göttingen tar upp uppgifter om 

tillskriftslämnarens härkomst och/eller titel i bladkatalogen; vad gäller övrig bio-

grafisk information tas den upp vid djupkatalogiseringen i katalogerna från 

Stadtbibliothek i Nürnberg och Göttingen. Katalogerna från Dresden och Weimar 

uppför här endast uppgifter om tillskriftslämnarens levnadstid. De tryckta katalo-

gerna från Stuttgart och Riga har med biografisk information om tillskriftslämnar-

en i personregistret (i förekommande fall inklusive härkomst och titel). Katalogen 

från Stockholm uppför i förekommande fall endast uppgifter om levnadstiden, 

medan katalogen från Germanisches Nationalmuseum inte har med någon biogra-

fisk information om tillskriftslämanren alls, inte heller i personregistret. Biogra-

fisk information om tillskriftslämnaren och även andra namnformer av dennes 

namn ingår i de digitala katalogerna i förekommande fall i de auktoriserade per-

sonposterna. Mey förespråkar att man i djupkatalogiseringen ger en kortfattad 

beskrivning av tillskriftens textinnehåll. Detta görs i katalogerna från Stadtbibliot-

hek i Nürnberg, från Gießen och Göttingen. 

Övriga kategorier som förekommer i stambokskatalogerna tas inte upp i de tre 

artiklarna om stambokskatalogisering. Det handlar om tillskriftens nummer bland 

övriga tillskrifter i stamboken, vilket finns med i fyra av de tryckta katalogerna. 

                                                 
117 Se ovan kapitel 6.1.4. 
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Dessutom nämner ingen av artikelförfattarna att man i katalogen skall ange cite-

rade författare eller de språk som förekommer i tillskriften, vilket görs i flera av 

katalogerna. Inte heller de markeringar av att tillskriften innehåller illustrationer 

av olika slag som finns i flera av de tryckta katalogerna eller de mer ingående be-

skrivningarna av illustrationerna i tillskriften som finns i den tryckta katalogen 

över stamböckerna vid Stadtbibliothek i Nürnberg eller dem i Göttingen nämns i 

artiklarna som tillhörigt djupkatalogiseringen. Sådant skulle enligt dem snarare 

anges vid den övergripande stambokskatalogiseringen. 

Tre av de digitala katalogerna, Gießen, Dresden och Göttingen, företar tran-

skriptioner av hela eller delar av (vissa) tillskrifter. Detta är en något som inte 

heller tas upp som en kategori i någon av de tre artiklarna. Att transkriberad text 

tas med i just tre digitala kataloger, medan det inte förekommer i någon av de 

tryckta kan ha att göra med att platsen inte spelar en lika stor roll i en digital som i 

en tryckt katalog. Arbetet med att transkribera text är dock så tidskrävande att det 

hursomhelst får anses snarare ligga i periferin av vad som kan åstadkommas vid 

stambokskatalogisering. 

Annat som inte tas upp i artiklarna men som förekommer i katalogerna hand-

lar om sådant som finns med i flera av de digitala katalogerna och som har speci-

fikt med katalogernas digitala format att göra som till exempel permanenta länkar 

eller angivande av materialkategori. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta av de kategorier som Mey, Milde 

och/eller Henning tar upp som nödvändiga vid stambokskatalogisering behandlas 

i många av de undersökta stambokskatalogerna. Dessa går dock ibland längre i 

sina beskrivningar och redovisar sådant som artiklarna inte tar upp. Vad gäller den 

övergripande katalogiseringen rör det framför allt att fyra av de nio katalogerna 

redan i samband med denna listar de språk som förekommer i stamböckerna. Van-

ligare är det rörande djupkatalogiseringen där både, citerad författare, tillskriftens 

språk och information i olika form om illustrationer i tillskriften är kategorier som 

dyker upp i katalogerna men som inte nämns i artiklarna. Till detta kommer även 

de kategorier som flera av de digitala katalogerna uppvisar och som har med deras 

digitala format att göra, något som av förklarliga skäl inte kunnat förutses i de tre 

undersöka artiklarna. I nästa kapitel följer en slutdiskussion. 
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7. Slutdiskussion 

Jag inleder slutdiskussionen med en kort sammanfattning av resultaten i analyser-

na utgående från uppsatsens frågeställningar och börjar med jämförelsen av de tre 

artiklarna rörande stambokskatalogisering. Dessa har delvis olika inriktning, Mey 

(1981) fokuserar mer på djupkatalogiseringen, medan Milde (1981) och Henning 

(1991) mer går in på den övergripande katalogiseringen. Vad gäller den övergri-

pande katalogiseringen är överensstämmelsen stor mellan Milde och Henning. 

Beträffande djupkatalogiseringen har alla tre med de centrala kategorierna (till-

skriftslämnarens namn, ort och datum för tillskriftens nedtecknande), Milde näm-

ner också sidan i stamboken som tillskriften förekommer på, medan Henning vill 

ha med tillskriftslämnarens yrke och levnadstid. Förutom dessa kategorier går 

Mey mer på djupet och föreslår fler kategorier eftersom hans artikel fokuserar på 

djupkatalogiseringen. 

Vad gäller likheter och skillnader mellan de undersöka stambokskatalogerna i 

fråga om vilka kategorier de använder kan konstateras att överstämmelsen är stor 

beträffande den övergripande katalogiseringen i de tryckta katalogerna. Beträf-

fande de digitala katalogerna är diskrepansen dem emellan större och de tar också 

upp en del andra kategorier än de tryckta katalogerna. Detta hänger till viss del 

samman med deras digitala format. Det är tydligt att en del av skillnaderna mellan 

de tryckta och de digitala katalogerna är avhängiga av just deras olika format. Till 

exempel har de tryckta katalogerna en kortbiografi över stamboksägaren som ka-

tegori i den övergripande posten till stamboken i fråga medan tre av de digitala 

istället i de övergripande posterna länkar till auktoriserade personposter och såle-

des inte har med kategorin kortbiografi över stamboksägaren där. 

Resultaten beträffande djupkatalogiseringen visar att det finns fyra centrala 

kategorier som finns med i samtliga nio undersökta stambokskataloger (sidan i 

stamboken som tillskriften förekommer på, tillskriftslämnarens namn samt orten 

och datumet för tillskriftens nedtecknande). I övrigt är skillnaderna mellan de 

tryckta katalogerna större gällande djupkatalogiseringen än den övergripande ka-

talogiseringen. Katalogen över stambokssamlingen vid Stadtbibliothek i Nürnberg 

har med flest kategorier och genomför den mest omfattande djupkatalogiseringen. 

Skillnaderna mellan de digitala katalogerna är här mindre än vid den övergripande 

katalogiseringen även om de fortfarande inte är helt få. Av de digitala katalogerna 

är det den över stamböckerna i Stadtarchiv i Göttingen som genomför den mest 
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omfattande djupkatalogiseringen. Även vad gäller djupkatalogiseringen kan kon-

stateras att flera av de kategorier som skiljer de tryckta och de digitala katalogerna 

åt har med just katalogernas format att göra, många av dem gäller de digitala kata-

logerna. 

Vad beträffar jämförelsen av de kategorier som i de tre artiklarna anges skall 

finnas med och de kategorier som verkligen finns med i stambokskatalogerna kan 

följande sägas. De fyra kategorier som såväl Mey som Milde och Henning anser 

skall finnas med vid övergripande katalogisering finns med i de flesta av de un-

dersökta stambokskatalogerna. Av de kategorier som Milde och Henning, som 

lägger sitt fokus på den övergripande katalogiseringen, anser skall finnas med vid 

den övergripande katalogiseringen finns fyra av sju med i samtliga nio kataloger. 

De undersökta stambokskatalogerna tar dock även upp ett antal kategorier som 

inte återfinns hos Mey, Milde eller Henning. Vad gäller djupkatalogiseringen kan 

konstateras att stambokskatalogerna – utöver att de i olika uträckning tar upp de 

kategorier som Milde, Henning och framför allt Mey anser skall finnas med – har 

med kategorier som inte tas upp i de tre artiklarna. Vid jämförelsen mellan de un-

dersökta artiklarna som behandlar stambokskatalogisering och de undersökta 

stambokskatalogerna kan således konstateras att de flesta av de kategorier som tas 

upp som nödvändiga vid stambokskatalogisering i artiklarna också finns med i 

många av de undersökta stambokskatalogerna. Katalogerna redovisar dock även 

sådant som artiklarna inte tar upp. Därför kan man ställa sig frågan hur stort infly-

tande artiklarna verkligen har haft beträffande de kategorier som behandlas i kata-

logerna. 

I katalogerna själva hänvisas sällan explicit till att artiklarna skulle ha använts 

som utgångspunkt för de kategorier som tas upp i katalogen i fråga. Det som finns 

som pekar i den riktningen gäller för det första katalogen över stamböckerna vid 

Stadtbibliothek i Nürnberg där såväl Mey (1981) som Milde (1981) finns med i 

katalogens litteraturlista (Schnabel 1995, s. LVII), utan att det dock refereras till 

dem i det kapitel, där katalogisatören förklarar vilka kategorier han tar med i sin 

katalogisering. För det andra gäller det den digitala katalogen över stamböckerna 

vid Stadtarchiv i Göttingen där Böhme m.fl. (2001, s. 510) uttryckligen säger att 

man utgått från Meys (1981) kategorier för stambokskatalogisering vid katalogi-

seringen av stambokssamlingen. När man jämför de kategorier som Mey (1981) 

tar upp med dem som finns med i katalogen kan man konstatera att samtliga de 

kategorier som Mey (1981) föreslår också finns med, men det gäller även andra 

kategorier som inte tas upp i Mey (1981), både gällande den övergripande och 

djupkatalogiseringen, såsom beskrivningar av stambokens bokband och proveni-

ens eller delvisa transkriptioner av tillskrifterna. 

Några andra uttryckliga tecken på att artiklarna skulle ha använts som förebild 

för de undersökta katalogerna föreligger dock inte, men med tanke på att en rela-

tivt stor samstämmighet finns mellan artiklarna och de undersökta katalogerna 
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beträffande vilka kategorier som finns med kan det inte uteslutas att artiklarna kan 

ha fungerat som inspiration för katalogisatörerna. Detta torde i första hand gälla 

Mey (1981) och Milde (1981). Henning (1991) kom ut tio år senare och arbetet 

med flera av de tryckta kataloger som kom ut på 1990-talet var säkerligen redan 

påbörjat innan artikeln kom ut. Det är dessutom mycket troligt att Kurras/Dillman 

(1998) använde Kurras (1988) respektive (1994) som förebild i sitt arbete ef-

tersom Lotte Kurras var inblandad i arbetet på båda ställena. Det går heller inte 

utifrån de uppgifter som har framkommit i analyserna i föreliggande uppsats att 

peka på någon viktig punkt där man skulle kunna se att Henning (1991) skulle ha 

haft något särskilt inflytande på de undersökta stambokskatalogerna; att katalo-

gerna från Gießen och Dresden har med stambokens format i den övergripande 

katalogen, något som Henning som ende av de tre artikelförfattarna föreslår, 

skulle dock kunna påvisa ett sådant inflytande. Det som talar emot det är för det 

första att de inte har med andra kategorier som Henning anger (till exempel extra 

redovisning av vissa tillskrifter) och det är oklart varför de, om de hade haft Hen-

ning som förebild, skulle ha valt ut specifika kategorier som de tar med medan de 

ratar andra. För det andra tar även andra, exempelvis Goldmann (1981) och Helk 

(1974), upp kategorin format i sina stamboksförteckningar och de skulle lika 

gärna ha kunnat fungera som förebilder för katalogerna från Gießen och Dresden 

som Henning. Efter att ha konstaterat att det, med något undantag, är svårt att 

fastställa vilken, om ens någon, påverkan på stambokskatalogerna som de under-

sökta artiklarna om stambokskatalogisering har haft, kan det vara intressant att 

fundera på varifrån katalogisatörerna har fått inspiration till de kategorier som 

används i katalogerna. 

För att utröna detta är det intressant att titta på de kategorier som förekommer 

i de äldre stambokskatalogerna från början av 1900-talet. Vid en jämförelse kan 

konstateras att samtliga kategorier som tas upp i den övergripande katalogisering-

en i de tryckta katalogerna, utom uppgifter om tryckta böcker som använts som 

stamböcker samt ett angivande av antalet tillskrifter i stamboken, finns med redan 

i minst någon av stambokskatalogerna från tidigt 1900-tal. Några av de kategorier 

som finns med i de äldre stambokskatalogerna finns dock inte med i de tryckta 

katalogerna, till exempel transkription av enstaka tillskrifter118 och andra, såsom 

bladens material eller ett angivande av olika typer av tillskriftslämnare finns med i 

någon enstaka av de tryckta katalogerna, bladens material i katalogen över stam-

böckerna i Stuttgart och tillskriftslämnarnas typer i den över stamböckerna vid 

Stadtbibliothek i Nürnberg.119 Även beträffande djupkatalogiseringen förekommer 

                                                 
118 Denna kategori finns dock med i djupkatalogiseringen i tre av de digitala katalogerna: Gießen, Dresden 

och Göttingen. 
119 Intressant att notera i detta sammanhang är att den digitala katalogen över stamböckerna i Weimar är den 

enda av de undersökta katalogerna som i den övergripande posten företar en extra redovisning av vissa till-

skrifter/tillskriftslämnare, vilket även görs i Kieslings katalog över stamböckerna vid Königliches Kunst-

gewerbe-Museum i Berlin från år 1911. 
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de mest centrala av kategorierna redan i katalogerna från tidigt 1900-tal och alla 

de kategorier som förekommer i de äldre katalogerna finns dessutom represente-

rade i minst en av de undersökta katalogerna. Både vad gäller övergripande och 

djupkatalogisering förekommer i de digitala katalogerna en del kategorier som har 

med katalogernas digitala format att göra och därför av förklarliga skäl inte finns 

med i de äldre stambokskatalogerna. 

Många av kategorierna som finns i de äldre stambokskatalogerna och i de ka-

taloger som analyseras i föreliggande studie finns även med i andra verk som an-

vänder kategorier och som i detta avseende, med tanke på när i tiden de publice-

rades, teoretiskt skulle ha kunnat fungera som förebild för alla eller åtminstone 

många av de undersökta katalogerna. Det gäller till exempel Helks artiklar från 

1974–1980 (vad gäller den övergripande katalogiseringen) och CAAC från 1988, 

vad gäller båda nivåerna. Helks artiklar beskrevs ju på sin tid av Fechner (1981, 

s. 8) t.o.m. som förebilder inom stamboksforskningen. 

Sammanfattningsvis rörande detta resonemang kan man säga att det är svårt 

att fastslå exakt vilken påverkan som fanns från de artiklar från 1980-talet och 

tidigt 1990-tal som tar upp kategorier att använda vid stambokskatalogisering på 

den moderna stambokskatalogiseringen vad gäller kategorierna för stambokskata-

logisering. Troligen var den dock inte särdeles stor. Detta är förvånande med 

tanke på att de undersökta artiklarna – speciellt Mey (1981) och Milde (1981) – 

borde ha varit kända för alla de katalogisatörer som gjort de undersökta stam-

bokskataglogerna med tanke på i vilken för stamboksforskningen central publikat-

ion de publicerades. De flesta av de använda kategorierna har dock funnits med 

vid katalogisering av stamböcker sedan tidigt 1900-tal. Det går emellertid inte 

heller att veta huruvida och i vilken utsträckning katalogerna från tidigt 1900-tal 

var kända för katalogisatörerna av de moderna stambokskatalogerna. Kanske är 

det istället helt enkelt så att stamboken som materialkategori ter sig på ett sådant 

sätt att det från det tidiga 1900-talet och framåt har varit naturligt för olika katalo-

gisatörer att välja just de kategorier som används – i alla fall vad gäller några av 

de mest centrala kategorierna. Kanske bör man inte alls tala om de stambokskata-

loger som kommit från sent 1980-tal och framåt som en modern stambokskatalo-

gisering vad gäller de kategorier som de använder vid katalogiseringen, utan att 

det moderna, eller rättare sagt nya, med dessa kataloger är att de katalogiserar 

stambokssamlingar i egna kataloger och i utformningen av dessa tar särskild hän-

syn till de egenskaper som särskiljer just stamböcker från andra typer av hand-

skriftsmaterial. 

Efter att ha ägnat oss en stund åt de undersökta artiklarnas och äldre katalo-

gers eventuella påverkan på den moderna stambokskatalogiseringen är det nu hög 

tid att reflektera över några andra aspekter som blir tydliga i min undersökning. 

En sak som man med fog kan skriva under på är det som Domka (2007, s. 33) och 

Schnabel (1995, s. XXIX) påstår, nämligen att Lotte Kurras katalog över stam-
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böckerna vid Germanisches Nationalmuseum i Nürnberg representerar ett helt 

nytt sätt att katalogisera stamböcker på och blev en förebild för senare stamboks-

kataloger.120 Det stämmer överens med det jag har sett i min undersökning. Kurras 

katalog representerar ett helt nytt sätt att utforma kataloger över stambokssam-

lingar på, nämligen att se dem som en egen samling inom ramen för en kulturarvs-

institutions samlingar. Även hennes sätt att utforma katalogen med en inledning 

en katalogdel och sedan ett flertal register är nyskapande vad gäller att katalogi-

sera stamböcker och de senare tryckta katalogerna har i stort följt detta mönster. 

I uppsatsen har det blivit tydligt att en stambokskatalog verkligen är en för-

teckning över ett antal unika handskrifter och att dessa till viss del kan sägas mot-

svara det som DuRietz (1999, s. 61) kallar för ett realexemplar. Detta tar sig bland 

annat det uttrycket att olika kategorier kommer till användning vid katalogisering 

av olika stamböcker även inom en och samma stambokskatalog, allt beroende på 

hur stamboken ser ut och vilka kategorier som kan appliceras på just den; innehål-

ler den exempelvis illustrationer eller inte, anges ort och datum för tillskriftens 

nedtecknande eller inte osv. 

Schnabels (1995, s. XXIV) utsaga om att stambokskatalogisering – eftersom 

det inte finns några fastslagna katalogiseringsregler – städse blir mycket beroende 

av den enskilde katalogisatörens förmåga, tycke och smak och av de vetenskap-

liga synsätt som råder inom området vid tiden för katalogiseringen, är – om alls – 

på sin höjd delvis sant. Min undersökning visar nämligen att de kategorier som 

används vid stambokskatalogisering, speciellt de som har med den fysiska stam-

boken och dess innehåll att göra (och inte till exempel länkar och annat som 

hänger ihop med de digitala katalogernas digitala format) överensstämmer i stor 

grad mellan katalogerna och sålunda inte verkar vara avhängigt av den enskilda 

katalogisatören. Denne verkar snarare ta intryck av andra tidigare kataloger i sitt 

arbete med att katalogisera den stambokssamling den själv arbetar med. 

Jämförelsen mellan de tryckta och de digitala stambokskatalogerna visar på 

intressanta resultat. Det som Fattahi (1995, s. 45) skriver om skillnaderna och för- 

och nackdelarna mellan online- och kortkataloger, till exempel att det är möjligt 

att ge en fullödigare beskrivning av det katalogiserade objektet och att en mer 

flexibel struktur är möjlig i onlinekatalogerna, gäller även för de undersökta stam-

bokskatalogerna, både avseende den övergripande och djupkatalogiseringen. I den 

övergripande katalogiseringen i de digitala stambokskatalogerna förekommer åtta 

kategorier som inte finns i någon av de tryckta katalogerna; i de tryckta kataloger-

na förekommer blott tre kategorier som inte finns med i någon av de digitala. Be-

träffande djupkatalogiseringen förekommer i de digitala katalogerna tolv katego-

rier som inte finns i någon av de tryckta medan endast två kategorier finns med i 

minst en av de tryckta katalogerna men inte i någon av de digitala. Flera av dessa 

                                                 
120 Jämför ovan kapitel 4.2.1. 
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kategorier som endast finns i en av de båda katalogtyperna har dock med skillna-

derna i medium att göra (till exempel tillskriftens nummer i stamboken i djupkata-

logiseringen i de tryckta katalogerna och stambokens signum eller permalänk i 

djupkatalogiseringen i de digitala katalogerna), men det är också uppenbart att 

flera av de kategorier som finns med i de digitala katalogerna finns där eftersom 

man i dessa har mer utrymme eller för att katalogposterna i dem är flexiblare än 

de i de tryckta katalogerna. Det gäller till exempel att tre av de fyra digitala kata-

logerna i djupkatalogiseringen transkriberar hela eller delar av tillskriften, vilket 

(förmodligen bland annat på grund av platsbrist) ej förekommer i de tryckta kata-

logerna, eller att de digitala katalogposterna länkas till en auktoriserad personpost 

istället för att ha med en kortbiografi direkt i den övergripande katalogposten. 

En mycket tydlig fördel med digitala kataloger är att posterna i dessa kan 

kopplas ihop med digitala bilder av stamboken eller tillskriften i fråga, en funkt-

ion som bland annat finns i katalogen över stamböckerna i Weimar. Detta under-

lättar mycket för användaren som kan jämföra en bild på originalet med metada-

tan rörande detsamma. 

Avslutningsvis kan jag – efter att ingående ha granskat nio stambokskataloger 

och fokuserat på skillnader och likheter i dem, och främst då gällande de katego-

rier de behandlar – konstatera att det vore viktigt att de enhetliga regler kring 

stambokskatalogisering om vilka Tuschling (2013, s. 375) skriver att samtal under 

senare år har förts kommer på plats. Det skulle vara till gagn inte bara för använ-

dare av stambokskataloger som då i framtiden bara mötte ett sätt på vilket stam-

böcker är katalogiserade, utan även för de katalogisatörer av stamböcker som i sitt 

arbete kunde vara helt säkra på att de följer samma regelverk som sina kolleger 

vid andra kulturarvsinstitutioner, oavsett var de är verksamma. Grunden för ett 

dylikt regelverk finns i det – vilket föreliggande uppsats kunde visa – relativt en-

hetliga sätt på vilket stamböcker katalogiseras inom den moderna stambokskata-

logiseringen. Ett gemensamt mål för alla som ägnar sig åt stambokskatalogisering 

måste därför vara att se till att denna samstämmighet som redan i stor utsträckning 

råder i det praktiska arbetet fästs på pränt och blir till ett officiellt dokument med 

regler för stambokskatalogisering. Kanske kunde arbetet med att katalogisera 

stamböcker och de gemensamt formulerade reglerna för detta i så fall bli en före-

bild för katalogiseringen av andra typer av äldre, rart och unikt material för vilka 

katalogiseringsregler ännu inte föreligger. 
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8. Sammanfattning 

Syftet med föreliggande undersökning är att utröna huruvida tre vetenskapliga 

artiklar om stambokskatalogisering som skrevs under 1980-talet och tidigt 1990-

tal påverkade stambokskatalogiseringen från 1980-talet och framåt samt att under-

söka likheter och skillnader mellan de kataloger som uppstod från och med då och 

framåt. Fokus i undersökningen ligger på de kategorier som används vid katalogi-

seringen av stamböckerna. Stamböcker katalogiseras på två olika nivåer. Dels 

katalogiseras stamboken som helhet, det är den så kallade övergripande katalogi-

seringen. Dels katalogiseras samtliga blad i stamboken som innehåller så kallade 

tillskrifter, detta kallas för djup- eller bladkatalogisering. 

Studiens resultat uppnås genom att använda en komparativ metod i flera olika 

steg. Först jämförs de tre vetenskapliga artiklarna som tar upp kategorier vid 

stambokskatalogisering, Mey (1981), Milde (1981) och Henning (1991), med 

varandra, sedan undersöks nio stambokskataloger från 1988 och framåt, fem 

tryckta och fyra digitala. Det rör sig om katalogerna över stambokssamlingarna 

vid Germanisches Nationalmuseum i Nürnberg, Stadtbibliothek i Nürnberg, 

Kungliga biblioteket i Stockholm, Württembergische Landesbibliothek i Stuttgart, 

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka i Riga, Universitätsbibliothek i 

Gießen, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek i Dres-

den, Herzogin Anna Amalia Bibliothek i Weimar samt Stadtarchiv i Göttingen. 

Dessa kataloger jämförs sinsemellan för att se vilka kategorier som förekommer 

respektive inte förekommer i de olika katalogerna. Sedan jämförs de kategorier 

som förekommer i de undersökta vetenskapliga artiklarna med dem som före-

kommer i de nio katalogerna 

Studien intar ett ateoretiskt förhållningssätt, dvs. tar inte sin utgångspunkt i ett 

visst teoretiskt ramverk utifrån vilket materialet undersöks. Dess teoretiska del 

består istället av att definiera begreppet kategori och att utifrån DuRietz (1999) 

diskutera vad en katalog egentligen är. 

Studien kommer fram till att skillnaderna vad gäller den övergripande katalo-

giseringen är små mellan de tryckta katalogerna, medan de är större mellan de 

olika digitala katalogerna. Vad gäller djupkatalogiseringen kan man inte se 

samma mönster utan variationerna mellan katalogerna är där generellt något större 

även om de mest centrala kategorierna finns med i alla undersökta kataloger. På 

det stora hela kan man för båda nivåerna säga att de tryckta respektive digitala 
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katalogerna tar upp delvis olika kategorier beroende på sitt format (tryckt respek-

tive digitalt). 

Vad gäller de vetenskapliga artiklarnas från 1980-talet och tidigt 1990-tal 

eventuella påverkan på stambokskatalogiseringen från 1980-talet och framåt 

kommer studien fram till att det är svårt att fastslå exakt vilken påverkan som fun-

nits, men att den troligen ej varit så stor, eftersom de flesta av kategorierna som 

används vid stambokskatalogisering nämligen har begagnats sedan tidigt 1900-tal. 

Det är kanske helt enkelt så att stamboken som materialkategori är beskaffad på så 

sätt att det fallit sig tämligen naturligt vilka kategorier som skall finnas med när 

den katalogiseras. 
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