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Inledning 

 

En personlig utgångspunkt 

 

Våren 2003, då jag var 14 år, började jag som PRAO-elev på Akarps antikvariat, även känt 

som Olins, f.d. Sjöbloms antikvariat. Jag hade då samlat på böcker i ett år, och hade ungefär 

lika länge vandrat mellan antikvariaten i Lund. När praktiktiden var över frågade 

antikvariatets ägare, Pierre Dethorey, om jag ville fortsätta arbeta där, och det ville jag gärna. 

Sedan dess har jag arbetat på antikvariatet med jämna mellanrum, samtidigt som jag utvidgat 

min egen boksamling och så småningom själv börjat sälja böcker. Större delen av lönen gick 

till böcker, och varje dag jag arbetade på antikvariatet lärde jag mig något nytt. Grunden för 

min egen verksamhet lades sålunda hos Akarps, eller antikvariatet, som jag i fortsättningen 

väljer att kalla det. Under mina år på antikvariatet har jag ett antal gånger stött på spår av de 

tidigare ägarna, Sjöblom och Olin. Det kunde röra sig om böcker med gamla prisuppgifter, 

häften betecknade med ”sällsynt”, brev, buntar med beställningslistor, gamla kataloger, 

inpackade restupplagor från 1800-talets slut, gamla redskap och många decenniers bokdamm.  

 Att arbeta på antikvariatet var inte sällan likt en skattjakt, där lådor och böcker 

som legat gömda och bortglömda i nästan hundra år öppnades och återfanns. Flera gånger har 

jag känt mig som en Howard Carter, om än i mindre format, på jakt efter forntidens gåtor. Jag 

minns till exempel en gång då vi skulle tömma det gamla köket som hörde till butiken. Precis 

bredvid köket fanns en trappa, och när nästan hela rummet var tömt på hyllor, flaskor, böcker, 

uppstoppade fåglar och uppnålade insekter, såg jag längst in under trappan en låda. Den var 

noggrant förseglad med snören, troligtvis knutna under den förste ägarens - Sjöbloms - tid. 

Dethorey öppnade lådan, och den visade sig vara full med reseskildringar från tidigt 1800-tal, 

bland annat Zimmermanns Jorden och Dess Invånare. En glad överraskning, då dagens 

antikvariatspris ligger på runt 500 kronor för var och en av de små volymerna. En annan gång, 

under 2007, arbetade jag under flera veckor med att tömma antikvariatets vindsutrymme i ett 

intilliggande hus. Bostadsrättsföreningen planerade att bygga lägenheter på vinden och 

förråden skulle därför tömmas. Arbetet fick ske under våren, då det varken var för kallt eller 

för varmt uppe under takåsarna. Rummet var sparsamt belyst med en liten glödlampa i det ena 

hörnet, så varje gång man hittade något intressant var man tvungen att söka sig till lampans 

sken för att ha en chans att se vad det var. Taket lutade också så pass kraftigt att man inte 

kunde stå upprätt i en stor del av lokalen. I rummet fanns en stor mängd volymer nedpackade 
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i kassar. Det fanns också en rad bokhyllor längs långväggen fyllda med böcker. Mitt arbete 

bestod i att packa ned böckerna och sedan bära ned alltsammans till butiken. I hyllorna stod 

långa, svårsålda serier med 1800-talsteologi och bland annat en nästan komplett svit av 

Bibliothek der deutschen Klassiker i 60 band. I hyllorna låg också hopsnörda buntar med 

kvitton, av vilka jag senare lyckades förvärva några stycken. Här fanns också en rad brev som 

Dethorey tog hand om. Många volymer hade blivit förstörda, fuktskadade och mögliga, 

särskilt de som låg direkt på det kala stengolvet. Fast en och annan volym hade klarat sig. 

Exempelvis hittade jag ett samlingsband med avhandlingar av Linné-lärjungen Pehr Kalm. 

Antikvariatet sålde det kort därefter för ett antal tusen kronor.  

 Under 2007 meddelades Dethorey om kommande höjningar av lokalhyran och 

han kände sig därför tvungen att säga upp hyresavtalet. Under sommaren 2008 köpte jag via 

mitt eget antikvariat in en hel del av det äldre materialet som fanns på antikvariatet, allt som 

allt blev det ca 70 kassar böcker, och däribland ingick det material som jag kommer att basera 

denna undersökning på.  

 Jag har valt att göra denna studie eftersom jag med åren blivit väldigt intresserad 

av och involverad i antikvariatets historia. Mycket lite finns skrivet om Sjöbloms verksamhet 

och min förhoppning är att uppsatsen ska bidra till kunskapen om antikvariatets äldsta tid.  

 

Syfte 

 

Vid antikvariatets flytt från Klostergatan till Gastelyckan påträffade jag material i form av 

handskrivna kataloger, anteckningar, brev m.m. från Sjöbloms tid. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka vilken kunskap dessa ”spår” kan tillföra om verksamheten som den såg ut för cirka 

hundra år sedan och om dess ägare. Fynden kan beskrivas som pusselbitar, fragment av ett 

idag till stora delar försvunnet material, ledtrådar till det förflutna, och min förhoppning är att 

de ska kunna bidra med ny och mer nyanserad information. Avsikten är inte att ge en så 

komplett bild som möjligt av Sjöbloms verksamhet, vilket skulle bli alldeles för omfattande 

för denna studie, utan endast att utvinna så mycket information som möjligt ur de fragment 

som finns i min ägo och på så sätt låta materialet, snarare än mina egna frågor, styra resultatet. 

Ytterligare material av liknande slag som det ovan nämnda finns på Lunds 

universitetsbibliotek. Jag har dock valt att i princip inte använda mig av detta material i 

undersökningen, utan fokuserar istället på de faktiska och slumpvisa fynd jag gjorde framför 

allt i samband med antikvariatets flytt. Undersökningen fungerar därmed som en 
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mikrohistorisk studie och skulle dessutom kunna ses som en pilotstudie inför en möjlig större 

undersökning.   

 

Material  

 

Primärkällor  

Primärkällorna utgörs till stora delar av det handskrivna material jag hittade på antikvariatet i 

samband med flytten från Klostergatan och består av följande:  

 Två odaterade lånekataloger (troligtvis 1870- eller 1880-tal) som innehåller separata 

register över Sjöbloms låntagare. I de båda katalogerna är låntagarna något så när 

ordnade i bokstavsordning efter efternamn, och vanligtvis är även förnamn, titel och 

låntagarnummer antecknade. Katalogerna är på knappt 100 sidor var och de hittades 

tillsammans i en bokhylla i det innersta rummet av antikvariatets källare. 

 En inköpskatalog för år 1895 som innehåller detaljerad information om vilka inköp 

antikvariatet gjort dag för dag under hela året. I katalogen har antecknats vem 

antikvariatet köpt böcker av, vilka böcker det gällt, vilket datum affären skett samt 

hur mycket försäljaren fått betalt. Katalogen innehåller även information om inköp av 

andra slag än böcker, t.ex. papper och bokhyllor. Den är på cirka 300 sidor och 

hittades på ett litet bord under en trappa i det innersta rummet av antikvariatets 

källare.  

 Prismärkningar, stämplar eller anteckningar av andra slag i böcker som ingått i 

Sjöbloms låne- eller antikvariatsverksamhet och som är av intresse för uppsatsen, ett 

kuvert innehållande korrespondens mellan Sjöblom och en advokat i Köpenhamn 

(upphittat på golvet i källaren till butiken på Klostergatan) samt två hopsnörda buntar 

med handskrivna kvitton som jag dock valt att tills vidare lämna intakta. Böckerna är 

från vitt skilda år, och det är svårt att säga exakt när de införskaffades av Sjöblom. 

Samtliga finns numera i min ägo.  
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Sekundärkällor 

För undersökningen kommer jag även att använda mig av en rad sekundärkällor, varav 

följande är de viktigaste:  

 

 William Lengertz publikationer Lundensia (1938), Min kulörta bok (1940), samt en 

artikel i Sydsvenska dagbladet från 1929.   

 Jonny Ambrius Skånska Antikvariat (1989).  

 Ett antal artiklar i Sydsvenska dagbladet
1
 från åren 1929 till 2004.  

 Adress-Kalender för Lunds Stad 1889 & 1896 (utg. August Collin) och Lunds Stads 

Adresskalender för 1903 & 1911-12 (utg. Berlingska boktryckeriet).  

 

Den främsta källan till Sjöblom och hans verksamhet finns i några av William Lengertz olika 

publikationer. William Lengertz (1891-1962) var också antikvariatsbokhandlare och han 

öppnade sitt första antikvariat i Helsingborg 1918. Efter några framgångsrika år sålda han 

verksamheten och öppnade 1921 en ny butik i Lund, på Stora Gråbrödersgatan 13, d.v.s. ett år 

före Sjöbloms död. Han har alltså själv haft tillfälle att besöka Sjöbloms antikvariat, beläget 

endast ett par hundra meter från hans eget. År 1924 expanderade Lengertz med en filial i 

Malmö, på Adelgatan 19. Han handlade med allt från skolböcker till inkunabler, och utgav 

under årens lopp flera antikvariatskataloger av mycket hög kvalitet
2
. År 1950 sålde Lengertz 

de båda butikerna till sina biträden men fortsatte utöka sin egen samling av skånelitteratur, 

Collectio Lengertziana: Scania.
4
 Han publicerade även ett antal böcker, de flesta med 

anknytning till hembygden.  

Efter Lengertz är Jonny Ambrius troligtvis den person som har skrivit mest om Sjöblom. Han 

är född år 1949 i Danmark men växte upp i Skåne. Hans huvudämne är arkeologi och han har 

skrivit flera böcker med anknytning till Skåne, bl.a. om skånska slott. År 1989 utkom han 

                                                           
1 Idag Sydsvenskan.  

2 Ambrius, s. 41-48.  

4 Ibid.   
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med boken Skånska antikvariat som bland annat handlar om Sjöblom och hans verksamhet.
6
 

De flesta av avsnitten om Sjöblom är baserade på Lengertz skrifter, men Ambrius använder 

sig även av korrespondens mellan Sjöblom och dennes kunder, som han fått tillgång till via 

Dethorey. Det ska dock sägas att arbetena om Sjöblom av Lengertz och Ambrius inte har 

några vetenskapliga ambitioner.  

 

Materialet på LUB  

Materialet på LUB omfattar sammanlagt sex kapslar. Tre av dessa innehåller korrespondens 

från Enoch Olins tid, och de tre övriga innehåller material från Sjöbloms tid. Detta utgörs av 

en bunt med lånekvitton (liknande de som ovan nämnts), över ett hundra brev till och från 

Sjöblom samt en katalog som omfattar ”Köpta och sålda böcker” från åren 1873 till 1882. 

Detta material kommer dock, som ovan nämnts, att inte i annat än undantagsfall använda som 

referens i denna studie. 

 

Tidigare forskning 

 

Trots att antikvariatet är Sveriges äldsta fortfarande i drift, finns det inte särskilt mycket 

skrivet om det. Tittar man på svenska antikvariat i allmänhet är det likadant eller ännu 

fattigare; vissa antikvariat har behandlats i memoarer, i tidningsartiklar och i antologier, men 

de flesta antikvariat har det inte skrivits någonting om alls. Några få sammanställningar har 

utkommit de senaste decennierna, till exempel ovan nämnda Skånska Antikvariat av Jonny 

Ambrius och Svenska Antikvariat, utgiven av sällskapet Bokvännerna
7
. På akademisk nivå 

finns så gott som ingenting skrivet om enskilda antikvariat eller om antikvariatsmarknaden i 

Sverige. En svensk motsvarighet till Poul Holsts bok om antikvariatsmarknaden i Danmark
8
 

saknas således fortfarande.  

                                                           

6 

http://opac.helsingborg.se/opac/opac/show_catalogue.aspx?bokid=163103&wichpage=8&NumberOfHits=19

&host_nr=&RadioDisplayResult=1 

7 Tommy Lidman (utg.): Svenska Antikvariat. Sällskapet Bokvännerna, Stockholm 1986.  

8 Poul Holst: Antikvarboghandel i Danmark 1640-1980. Holstebro, 1980. (Utgavs med anledning av Danmarks 

antikvariatsforenings 60-årsjubileum).  
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Metod och teori 

 

Uppsatsen bygger på en empirisk studie, baserad på ett historiskt/bibliografiskt
9
 material: en 

liten samling av dokument från Sjöbloms tid (se ovan). Jag kommer att analysera mitt 

material ingående, både kvantitativt och kvalitativt, med ambitionen att kunna dra både 

allmänna och partikulära slutsatser utifrån materialet. Det är en mikrohistorisk undersökning i 

den meningen att undersökningen grundar sig på ett begränsat material från en begränsad 

tidsperiod och en bestämd plats. Uppsatsen är också en rent bokhistorisk undersökning av 

flera anledningar. Dels för att det historiska materialet är kärnan i undersökningen och att 

slutsatser dras utifrån hur materialet är organiserat och utformat, dels för att uppsatsen berör 

inte bara en enskild bokhandel, utan i viss mån även bokmarknaden, antikvariatsmarknaden 

och dess brukare för 100 år sedan.  

 Resonemangen i uppsatsen underbyggs av och relateras till bokhistorisk 

forskning. Inspiration har hämtats från bland annat Robert Darnton, som genomfört studier 

där historiskt källmaterial stått i centrum. Den mest kända grundar sig på ett rikt, orört 

förlagsarkiv från 1700-talet, som Darnton hittade i schweiziska Neuchâtel. Utifrån sina studier 

av arkivet, kompletterade med studier i andra arkiv och bibliotek, kunde Darnton i hög grad 

bidra till att vidga dagens syn på bokens roll under 1700-talet och dess betydelse för 

upplysningen.
10

 Darntons studier skiljer sig dock från denna. De är omfattande, både i 

material och i tidsomfång, medan denna undersökning är istället en, som tidigare nämnts, 

mikrohistorisk undersökning, baserat på ett begränsat material och en begränsad tidsperiod. 
   

 
Bibliografiska studier har visat hur man genom att undersöka ett begränsat 

material, till exempel ett visst exemplar av en bok eller en viss upplaga, kan säga 

förvånansvärt mycket om dess framställning. Genom en sådan undersökning kan man få 

information om till exempel papperets ålder, antalet tryckta exemplar, tillverkningsort m.m. 

Ett exempel på en sådan studie är Paul Needhams Concepts of Paper Study, där han 

undersökte två inkunabelupplagor (Historiae Florentini populi av Leonardo Bruni Aretino 

                                                           
9 Det kan vara problematiskt att definiera vad som är ett (i vid mening) bibliografiskt material. En av de 

forskare som diskuterat detta är D. F. McKenzie, som menar att allt från stenar och träd till kartor och böcker 

kan definieras som bibliografiskt material: ”[...] I am not myself concerned to argue that maps are a 

language in that narrower sense, merely that as constructions employing a conventional sign system they 

constitute texts, and that, not as books but as texts, bibliographical principle embraces them too.” 

(McKenzie, s. 46.).  

10 Robert Darnton: Boken i Rännstenen, Ordfront, Stockholm 1984. Originalets titel: The Literary Underground 

of the Old Regime (Harvard University Press, 1982).  
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och Historia Florentina av Poggio Bracciolini) och med hjälp av vattenmärkesstudier, 

pappersmätningar och upplageberäkningar kunde säga exakt hur många olika pappersbruk 

som framställt papperet, hur många blad som behövts och vilka vinster eller förluster 

förläggarna gjort.
11

 Undersökningen skulle också kunna liknas vid en arkeologs, som utgår 

från de fynd han hittar och från den plats han hittar dem på.  

  

Disposition 

Först ges en bakgrund till Sjöblom och hans verksamhet. Därefter följer resultatdelen, som är 

någorlunda kronologiskt indelad efter materialets datering. I resultatdelen redovisas först 

undersökningen av de båda lånekatalogerna, därefter inköpskatalogen och till sist böcker, 

kvitton och korrespondens från Sjöbloms verksamhet. Efter resultatdelen kommer 

diskussionen, som följer resultatdelens ordning. Sist i arbetet kommer en kortfattad slutsats. 

                                                           
11 Paul Needham: ”Concepts of Paper Study” i Puzzles in Paper (Ed: Mosser, Saffle & Sullivan), Oak Knoll 

Press, The British Library, London 2000. 
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BAKGRUND 

 

Antikvariatyrket har av den bildade klassen sedan äldsta tider haft ett förnämt anseende. 

Många, särskilt i landsorten och givetvis mest s.k. halvbildat folk, rynka emellertid ännu i dag 

på näsan, kanske mindre åt böckerna som sådana – sparbanksböckers och motböckers 

existensberättigande förstår dock gemene man bättre – än just åt dem, som handla med slika 

ting. 

 William Lengertz
12

 

 

 

J. A. Sjöblom – ”Böckernas Gud Fader” 

 

Sjöblom var långt ifrån först med att bedriva antikvariatsverksamhet i Lund. Redan under 

1820-talet fanns det åtminstone tre olika antikvariatsliknande verksamheter i staden. Ungefär 

samtidigt som Sjöblom grundade sitt antikvariat, år 1867, hade till exempel både 

folkskollärare H. Jönsson, G. L. Tullstorp och senare Nils Quiding antikvariat i staden.
13

 

Sjöbloms antikvariat är dock det som har levt kvar längst. Akarps antikvariat, som företaget 

heter idag, är bland sina kunder i allmänhet känt som ”Akarps” eller hos ännu fler som 

”Olins”. Fortfarande finns det vissa som kallar antikvariatet för ”Sjöbloms”, detta kanske 

mycket tack vare texten på den gamla skylten, som med sina stolta guldbokstäver i åtskilliga 

decennier utgjorde en klassisk vy ovanför ingången till butiken på Klostergatan 11: ”Olins 

antikvariat, Sjöbloms eftr.” (se ill. 1). Många myter svävar kring antikvariatets grundare J. A. 

Sjöblom. Källorna är få och ofta tämligen ovetenskapliga. Sjöblom utgav, så vitt man vet, 

inga kataloger, och det finns inga kända tryckta förteckningar över hans bokbestånd bevarade 

till våra dagar. Hans butik vid Mårtenstorget, som citatet på första sidan till detta arbete 

beskriver, är sedan länge jämnad med marken och ersatt av en McDonalds-restaurang. De 

tydligaste spåren efter Sjöblom finns idag i de böcker som passerat hans antikvariat och i det 

                                                           
12 Lengertz 1940, s. 146. 

13 Möller, s. 34.  
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företag som han startade 1867 och som idag är Sveriges äldsta antikvariat fortfarande i drift.   

 Jacob Albert Sjöblom, född i Sankt Petri församling i Malmö den 5 augusti 1849 

och son till en skomakaregesäll
14

, ska ha hyst en ovanligt stor kärlek till böcker. Redan som 

16-åring startade han sin verksamhet i sina föräldrars kortvarustånd på Stortorget i Lund. Två 

år senare, år 1867, öppnade han sin butik i bokbindare Wahlgrens hus på hörnet av Stora 

Södergatan och Västra Mårtensgatan och det är detta år som antikvariatet räknar som 

etableringsår. Sjöblom ska ha fått idén att sälja böcker från ”latinpågarna” på Katedralskolan 

som ville avyttra sina gamla skolböcker till honom, och enligt Lengertz var det just med 

skolböcker som verksamheten startade
15

. Efter en tid flyttade Sjöblom verksamheten till 

Grönegatan. I början av 1870- eller 1880-talet (uppgifterna går isär) hade Sjöblom turen att 

vinna en större lotterivinst i det danska ”Klasselotteriet”. Med pengarna från vinsten lät han 

bygga ett pampigt hus på Svanegatan 10
16

. Sjöbloms lycka utnyttjades dock av många, och år 

1886 var hans rörelsekapital slut och han tvingades sälja fastigheten
17

. Efter Svanegatan 

flyttade han verksamheten till platsen där Grand Hotel nu ligger. Senare var han verksam vid 

Bantorget, på flera olika platser längs Stora Södergatan, samt, under en längre tid, i den gamla 

Ruheska gården, på Stora Södergatan 139, mittemot Katedralskolan. År 1906 flyttade han 

dock en sista gång, nu till den gamla Sommeliuska gården på hörnet av Mårtenstorget och 

Råbygatan (där McDonalds ligger idag
18

).
19

  Enligt Lengertz ska verksamheten ha varit ”rätt 

illa organiserad”
20

.   

 Sjöblom ska ha varit en hedersman, artig och älsklig, ”men ett stort original av 

gammaldags virke”. Lengertz berättar livligt om Sjöbloms butik på hörnan vid Mårtenstorget: 

”Stämningen här inne var egendomlig, luften något tung av dammiga luntor. På en bokpärm 

vid disken, som dignade under litterära bördor, fladdrade ett lutande talgljus, som osökt förde 

                                                           
14  Kyrkbok: Malmö Sankt Petri CI:6 1824-1849 via Genline.  

15 Lengertz 1940, s. 153.  

16 Huset - Billegården 21 - finns kvar än idag. Se även Lunds stadskärna Bevaringsprogram, s. 51 som anger att 

Sjöblom lät bygga Svanegatan 12, inte 10.  

17 Ambrius, s. 26.  

18 Lengertz 1938, s. 1.  År 1938 uppgav Lengertz att butiken låg mittemot ”Eskilstunaboden”.  

19 Lengertz 1929. En genomgång av fyra årgångar av Lunds Stads Adresskalender har följande uppgifter om 

Sjöbloms adresser: 1889 huserade han på Bantorget 3, 1896 på Stora Södergatan 27, 1903 på Stora 

Södergatan 29 och 1911 på Mårtenstorget 14.  

20 Lengertz 1938, s. 19.  
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tanken på de gamla kristnas lerlampor. I den mystiska och dunkla belysningen dröjde man sig 

ett ögonblick gärna kvar i en svunnen tid, och Sjöblom, som skuttade omkring bland sina 

bokhögar, saknade inte på ålderdomen en viss likhet med en gammal skäggig munk i något 

kloster”
21

. Det var så trångt och belamrat i butiken att böckerna eller betalningen många 

gånger fick langas från man till man i butiken. Lengertz skriver lite skämtsamt att man rörde 

sig i butiken med risk för livet: Som kund riskerade man att ”...dö Bokdöden, d.v.s. att bli 

ihjälslagen av bokhyllor och bokberg, [det] kan ju vara ett eftertraktat försvinnande för 

boktoken ex professo, men knappast eftersträvansvärt för vanliga människor.”
22

. Till sin hjälp 

hade Sjöblom, enligt Lengertz, i stort sett ingen annan än sin hushållerska Johanna 

Schönbeck. Tillsammans ska de ha försökt utföra hästjobbet att hitta en efterfrågad bok i det 

hav av böcker som uppges ha tillhört verksamheten. Sjöblom ska ha ”fyllt sitt hus och sina 

vindskamrar på femtioelva ställen i staden med böcker, böcker i travar, i lårar och säckar, till 

stor del död teologi och diverse föråldrad litteratur, som ingen människa vidare hade intresse 

av”
23

. 

 Sjöblom sålde och köpte böcker av generationer av lundensare, och han blev 

ihågkommen av många. När det gällde böckernas innehåll var Sjöblom en mästare: ”[…] 

ingen, påstås det, kunde slå honom på fingrarna med tryckår, förlag, upplagor och varianter på 

detta område”
24

. Kanske var det Sjöbloms utomordentliga kunskaper inom ämnet, eller 

lokalhumoristiska spexare, som så småningom renderade Sjöblom smek- eller öknamnet 

”Prosaren” eller ”Prosan”. Namnet för ett konkurrerande antikvariat mitt emot Sjöblomska 

butiken blev av bara farten ”Poesien”. Sjöblom ska ha varit intresserad av att köpa äldre 

böcker och sökte bland annat i flera år aktivt efter lösdelar ur mastodontverket Karolinska 

krigares dagböcker. Han var en flitig besökare på Lunds Bokauktionskammare och fyllde inte 

bara sina lager, sägs det, utan även hemmet, till bredden med 10-öresinrop. Sjöblom beskrivs 

som en biblioman, en boksamlare som samlade på alla böcker och skrifter utan urskiljning 

(något som kan vara farligt för en antikvariatsbokhandlare). Vid sidan av antikvariatshandeln 

ska Sjöblom också ha haft ett lånebibliotek. ”En tid hade han även lånebibliotek”, skriver 

Lengertz helt kort
25

. Ytterst lite är dock känt om denna del av hans verksamhet.   

                                                           
21 Ibid. s. 18-21.  

22 Lengertz 1929.  

23 Lengertz 1940, s. 154. 

24 Lengertz 1938, s. 19.  

25 Ibid. s 1. 
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 Det berättas ett flertal historier om Sjöblom, samtliga mer eller mindre 

trovärdiga. Han ska under årens gång ha figurerat i studentspex såväl som i Piratens Tre 

Terminer. Den kanske mest kända av historierna kring Sjöblom är den om Bokstavsråttan. På 

Sjöbloms tid ska det ha huserat ett slags parasiter i Lund, nämligen bokstavsråttor, som endast 

åt vissa bokstäver. En A-råtta ska till exempel ha slukat hela första bandet av Nordisk 

Familjebok. En Ö-råtta dog av svält sedan den hamnat på den grekiska avdelningen. Det 

berättas också historier om lymmeln som gömt den döda råttan på Sjöbloms grekiska 

avdelning. Han var en f.d. projekterad fabriksarbetare från Serbien, f.d. parasollhållare åt en 

professor Zander, f.d. medlem av ”Den Allena Saliggörande Kyrkan”, f.d. medlem i en 

ungsocialistisk klubb som ville ta livet av kung Oscar II, f.d. projekterad Swedenborgpräst 

m.m. och han var allmänt känd under namnet ”Dionysos”. Dionysos gjorde allt han kunde för 

att dra Sjöblom vid näsan när de gjorde affärer, något som fick Sjöblom att så småningom 

hämnas, på vilket sätt är ej känt. Hämnden lyckades i varje fall, och Dionysos funderade över 

hur han skulle ge igen. Han gick in i den Sjöblomska boklådan och köpte en romersk 

litteraturhistoria för 1,75 kronor. Utan att Sjöblom märkte det stoppade han in sedlar mellan 

bladen på boken. Sedan ställde han sig framför Sjöbloms kassadisk och bläddrade så att 

Sjöblom såg sedlarna. Själv låtsades han att inte ha sett dem. Sjöblom fick panik och försökte 

på alla sätt övertala Dionysos att få köpa tillbaka boken. Det fick han, för fyra gånger det 

betalda priset, och Dionysos var givetvis noga med att plocka bort sedlarna när Sjöblom 

tittade bort. Sjöblom ska sedan ha lagt tio dagar på att söka efter sedlar i böckerna i butiken 

och sedan fått stänga butiken i två veckor på grund av sjukdom efter den fruktlösa jakten.
26

 

 Sanningshalten i berättelser som den senare är nog ganska tveksam, men man 

kan dra slutsatsen att Sjöblom var en känd profil i Lund. Generationer av antikvariatskunder 

kände säkerligen stor saknad när Sjöblom gick bort 1922, i en ålder av 73 år, fortfarande i full 

gång med sitt antikvariat. Då hade han drivit verksamheten i 55 år. ”I böckernas miljö syntes 

gamle Sjöblom nästan själv vara inkarnationen av en rar upplaga av en gammal bok, en 

älsklig gammal originell farbror, som vi gärna vilja minnas”
27

, skriver Lengertz.  

                                                           
26 Ambrius, s. 29-31.  

27 Lengertz 1938, s. 21.  
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Antikvariatet efter Sjöbloms tid 

 

Efter Sjöbloms död köptes butiken vid Mårtenstorget av Enoch Olin (f. 1902). Han hade gått i 

lära hos Gleerups
28

 och i juni 1922, när han var 20 år gammal, tog han över butiken. I 

december samma år utgavs under namnet ”J. A. Sjöbloms eftr.” antikvariatets första katalog: 

Katalog I. Svensk Vitterhet. Tillsammans med sin fru Hedvig drev Olin butiken på 

Mårtenstorget 14 till 1929, då antikvariatet flyttade till grannhuset. År 1933 gick flytten till 

Klostergatan 11 och den lokal som kom att inhysa antikvariatet de kommande 75 åren. Efter 

flytten bytte antikvariatet namn till ”Olins Antikvariat Sjöbloms eftr.”. Olin tog sig an 

Sjöbloms fullproppade lager med stor disciplin, och hans ambition var att ”[...] i största 

möjliga utsträckning ordna vår företrädares stora boksamlingar och i den mån det låter sig 

göra katalogisera desamma”.
29

 I en annons stoltserade Olin med att ha ”Södra Sveriges 

rikhaltigaste lager av antikvariska böcker”
30

.  

 År 1977 sålde Olin antikvariatet till Pierre Dethorey. Dethorey föddes i 

Stockholm 1939, nästan ämnad för en karriär inom antikvariatsyrket. Hans morfar, Karl 

Börjesson (1877-1941), drev framgångsrikt Nordens största antikvariat – Björck & 

Börjesson
31

. År 1967 började Dethorey sälja på egen hand, via Åkarps antikvariat AB, som 

han startade i den skånska orten Åkarp. Dethorey arbetade främst med postorderförsäljning 

men hade även en butikslokal på Stortorget 8 i Lund. Även efter att Dethorey tagit över 

antikvariatet fortsatte det att kallas ”Olins”, men på papperet bytte det först namn till Åkarps, 

och senare till Akarps antikvariat
32

 (en ”anpassning till Internet”
33

). Dethorey fortsatte med 

katalogutgivningen i flera år, över 300 kataloger hanns med. Varje år höll antikvariatet en 

utförsäljning enligt så kallad holländsk modell, där priserna successivt sjönk från till exempel 

50 kronor per bok till 100 kronor för en hel kasse böcker. ”Kassrean” var ett sätt att rensa ut 

från lagret och den brukade hållas under Kulturnatten i Lund varje höst, en av årets absoluta 

                                                           
28 Sydsvenska Dagbladet, 1977-2-19. 

29 Från förordet till första katalogen. Ambrius, s 32-34.  

30 Annons för Olins Antikvariat på sista sidan i August Strindberg 1849-1949.  

31 Sydsvenska Dagbladet 1977-04-02 

32 Ambrius, s. 34.  

33 Andersson. 
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höjdpunkter för många bokvänner
34

. Efter hyreshöjningar flyttade antikvariatet år 2008, efter 

75 år på Klostergatan 11, till Gastelyckan
35

. Under flytten till Gastelyckan gjorde sig 

antikvariatet av med cirka hälften av bokbeståndet, för att bli alltmer internetbaserat, med 

öppettider endast efter överenskommelse. Gemensamt för Sjöbloms båda efterträdare är att 

ingen av dem hann fullfölja projektet att gå igenom sina företrädares samlingar. Än idag finns 

det böcker från Sjöbloms tid som står okatalogiserade.  

 

 

 

                                                           
34 Ambrius, s. 36.  

35 Den stora butiken på Klostergatan 11 togs hösten 2009 över av intilliggande Grand Hotel. En del av de höga 

bokhyllorna, som tillverkades på plats av Olins far, som var snickare, kommer att återanvändas i Patrik 

Anderssons antikvariat som öppnar våren 2010 på Stora Gråbrödersgatan i Lund.   
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RESULTAT 

 

Lånekatalogerna  

(se ill. 2-3) 

 

Allmänt om utseende och innehåll 

 

Lånekatalogerna omfattar två volymer i likartat format (måtten är ca 200 x 180 x 7 mm). De 

är bundna i ett hårt nött halvfranskt band respektive hårt nött halvklotband med klaff. 

Halvklotbandet (hädanefter kallat No 11) har ingen titel, förutom ett handskrivet ”No 11” på 

försättsbladet. Det halvfranska bandet (hädanefter kallat Registret) har en titeletikett på 

frampärmen med texten ”Register till Bok VI Utlånta Böcker”. Sidor är lösa i båda 

volymerna, men No 11 är i betydligt värre skick än Registret, som dock i sin tur saknar fler 

sidor än No 11. Vid en första anblick upplevs Registret som den äldre av de båda böckerna. 

Handstilen i de båda lånekatalogerna skiljer sig väsentligt från Sjöbloms, vilken för övrigt är 

välbekant tack vare hans många anteckningar i efterlämnade böcker. Det är samma handstil i 

båda katalogerna. På några ställen, särskilt i Registret, har Sjöblom gjort egna anteckningar, 

och där framgår tydligt skillnaden i handstil (se ill. 4). 

 Registret är en anteckningsbok som ursprungligen haft endast blanka sidor och 

helt saknat tryck. Någon (kanske Sjöblom själv?) har linjerat bokens sidor med blyerts och 

gjort sidnumrering i bläck, för att därefter fästa blädderlappar efter alfabetet i yttermarginalen. 

Upplägget är som i en telefonkatalog, och det finns t.o.m. markeringar i blyerts ovanför 

blädderlapparna för att underlätta placeringen av dem. Texten är skriven lodrätt, till skillnad 

från i No 11, där texten är vågrät. Sidnumreringen ser ut att börja med nummer 1, men det 

andra bladet bär nummer 31. Dock verkar inga sidor fattas, och namnen fortsätter i 

bokstavsordning utan avbrott. Pagineringen är som följer: [1-2], 31-44, [4 blad fattas], 53-58 

(efter 58 saknas numrering på vissa sidor), 8 onumrerade blad, [6 blad fattas mellan s. 58 och 

87], 87-94, [2 blad fattas], 99-102, [1 onumrerat blad]. Därutöver finns det två lösa blad i blå 

papp som är fullklottrade med bläck. Så av bokens ursprungliga 38 blad fattas idag 12. Av 

alfabetets bokstäver fattas dock helt bara I och Q. N och P saknar blädderlapp och X ingår f.ö. 

överhuvudtaget inte.  
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 No 11 är en färdigtryckt anteckningsbok med lodräta spalter i rosa bläck och 

med handskrivna blädderlappar. Texten är skriven vågrätt (kanske mer för att spalterna var 

färdigtryckta än för att Sjöblom önskade det så). Sidorna är onumrerade och ordningen är 

tidvis förvirrande. Det är därför svårt att avgöra om det fattas sidor på vissa ställen. Bara drygt 

halva anteckningsboken är indelad i bokstavsordning, resterande sidor verkar ha fungerat som 

kompletteringssidor. ”Kompletteringsavsnitten” är ganska röriga och ibland följer L på A 

o.s.v. En hel del sidor är också oskrivna. No 11 omfattar 48 blad och innehåller därutöver sex 

lösa blad som är fästa på sidorna med nålar. No 11 omfattar alltså totalt först ett komplett 

alfabet, och därefter följer fyra sidor med namn på A, två med L, fyra med S, fyra med J, tre 

med P, två med L, tre med N, en blank, två med L, två blanka, två med H, två blanka, två med 

O, åtta blanka, en med B och slutligen fem blanka sidor. W sträcker sig över hela X-

avdelningen och en ny avdelning med namn på A börjar på baksidan av Å och sträcker sig 

över hela Ä- och halva Ö-avdelningen.  

  Uppställningen av namnen i de båda katalogerna är likartad: Först kommer 

efternamnen i bokstavsordning följt av förnamn och/eller titel. Under namnen står ett nummer 

antecknat, vanligtvis i intervallet 1-300. Bokstavsordningen är dock långt ifrån absolut, 

namnen står ofta inte i ordning under sin bokstav, så ”Billing” följs till exempel av 

”Bengtsson” i Registret. Ibland står namnen skrivna i två spalter per sida, särskilt i Registret, 

som också är tätare skrivet. Numren som står efter namnen är inte unika, varken i katalogerna 

tillsammans eller inom katalogerna var för sig. Ibland följer två namn på varandra med 

samma nummer, i något fall står det till exempel ”Ekesten Fru o Carll 100”. Det verkar 

uppenbarligen som att vissa personer fått dela nummer. Det är däremot väldigt få namn som 

finns med i båda katalogerna, jag har bara hittat ett. Personen i fråga heter Erenst Vallbom 

och han har i Registret nummer 120 och titeln ”Yngling” och i No 11 nummer 67 och titeln 

”Stud”. Anledningen till att bokstavsordningen i katalogerna inte är absolut och att det finns 

så många innålade lappar är troligtvis att det hela tiden tillkommit nya låntagare samtidigt 

som gamla kanske har försvunnit. Det förklarar också de dubbla spalterna på vissa sidor och 

varför det finns extra avdelningar för vissa bokstäver i slutet av No 11, de ordinarie 

avdelningarna har redan varit fyllda. En genomgång av de första cirka 200 numren till 

namnen i No 11 (fram till bokstaven P, färre än hälften av namnen i No 11), visar följande: 

112 av numren är inom intervallet 1-99, 89 är inom intervallet 100-199, inga är inom 

intervallet 200-299 och två nummer är över 300. Det går inte att förklara det stora antalet 

dubbelbelagda nummer med att alla är makar. Till exempel har ”Jansson, Carl, Slaktare” och 
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”Jansson, Johan, Handlande” båda nummer 102 och minst tre olika personer har nummer 100. 

Ofta står numren i en ganska regelbunden ordning inom bokstäverna med lägst nummer 

överst, fast även här finns det gott om undantag.  

En genomgång av de första cirka 160 numren till namnen i Registret (fram till bokstaven J), 

visar följande:  

64 av numren är inom intervallet 1-99, 63 är inom intervallet 100-199 och 37 är inom 

intervallet 200-299. Det är alltså en jämnare fördelning i Registret, med betydligt fler höga 

nummer, och fler riktigt låga nummer.  

 

Lånebibliotekets brukare 

Lånekatalogerna innehåller titeluppgifter för hundratals personer. Dessa kan grovt indelas i 

följande kategorier: Ungdomar och studerande, Akademiker (lägst kandidater, även 

akademikerfruar)
36

, Arbetare och hantverkare och Borgare/militär/överklass (hädanefter 

kallade endast Borgare). Tabellen nedan visar en genomgång av de cirka 100 första titlarna i 

var och en av katalogerna. Värdena till vänster är från No 11, de till höger är från Registret 

och stavningen är den autentiska.  

Tabell 1: Lånebibliotekets brukare 

 

Ungdomar och studerande: 

Seminar  2 / 0 

Skolungdom/-yngling  8 / 8 

Fröken   22 / 12 

Studerande / Student  5 / 1 

Junasist / Jumnast [Gymnasist]  5 / 4 

Summa: 42 / 25 

 

Akademiker:  

Kandidatt  4 / 9 

Profesorska  1 / 0 

Lektor  2 / 0 

Dosent  1 / 0 

Summa:   8 / 9 

 

                                                           
36

 Akademikerna skulle naturligtvis kunna räknas till borgarklassen, men utgör i Lund en så specifik grupp att 

jag valt att använda mig av denna uppdelning.  
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Arbetare och hantverkare:  

Sjöman  0 / 1 

Markör  1 / 2 

Kontorist  0 / 1 

Dräng  3 / 3 

Springpojke  1 / 1 

Lantbrukare  0 / 3 

Möllare  0 / 1 

Jungfru  0 / 3 

Toffel- / Skomakare  2 / 2 

Förrådsförvaltare  0 / 1 

Bokhållare  0 / 1 

Glasmestare  0 / 3 

Hanskmakare  1 / 1 

Spinare  0 / 3 

Snikare  1 / 2 

Tupograf Lärl / Tupograf  3 / 0 

Stilguttare  0 / 1 

Boktr. lärl. / Boktrykare  0 / 3 

Banvakt  0 / 1 

Pårtnär  1 / 1 

ElekriKärr  0 / 1 

Juttare / Gjuteriarbetare  2 / 4 

Smedslärling  1 / 2 

Järnsvarvare / Svarvare  0 / 2 

Stenhug  0 / 1 

Vaktmäst / Trägårsmet  0 / 2 

Garvare  2 / 1 

Handlande  1 / 2 

Barber  1 / 1 

Gulsmed  0 / 1 

Tandläkare  0 / 1 

Wållentäre [Volontär]  0 / 1 

Snillare [?]  0 / 1 

Juden
37

  0 / 1 

Färgarlärling  0 / 1 

Arbetare / Grovarbetare  3 / 2 

Bagare / Sokerbag  2 / 2 

Korgmakare  0 / 1 

Värmledeld [?]  0 / 1 

Slaktare  4 / 0 

Kjuppare [Kypare]  3 / 0 

Poliskonstapel  1 / 0 

Murare  1 / 0 

Bryggerist  1 / 0 

Urmakare  1 / 0 

Kassörska  2 / 0 

Målare  1 / 0 

Järnvägsarb  1 / 0 

                                                           
37  Jude är ju inget yrke eller titel, men är ändå antecknat som en sådan. Juden Gålman, som hade nummer 33 i 

Sjöbloms lånebibliotek, är förmodligen densamme som krämaren Josua Goldman som bodde på 

Grynmalaregatan 5 (Collin 1889).  
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Temerman  1 / 0 

Repslagare  1 / 0 

Skrädare  1 / 0 

Bokbindgisel [Bokbindaregesäll]  0 / 1 

Summa:  43 / 63  

 

Borgare:  

Dåkter  2 / 0 

Inspektor  1 / 0 

Fru / Enkefru  4 / 4 

Herre  1 / 1 

Summa:  8 / 5 

 

Översikt: 

Ungdomar och studerande 67 (ca 34 %) 

Akademiker  17 (ca 9 %) 

Arbetare och hantverkare 106 (ca 51 %) 

Borgare 13 (ca 6 %) 

Summa:  203 

 

 

 

Arbetare och 

hantverkare 51 

%

Ungdomar och 

studerande 34 %

Akademiker 9 %

Borgare 6 %

 

Figur 1: Lånebibliotekets brukare fördelade på socialgrupper 
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Könsfördelning:  

Ungdomar och studerande  34 / 33 

Akademiker  1 / 16 

Arbetare och hantverkare  6 / 100 

Borgare  8 / 5 

Fördelning kvinnor / män:  24 % kvinnor och 76 % män 

 

 

Lånebibliotekets regler 

 

Ytterligare information om lånebiblioteket tillför det tryckta blad med lånebibliotekets regler 

som jag fann medbundet i Nyeste Repertorium for Moerskabs-Læsning af A. P. Liunge 

(Tredie Bind, Kjøbenhavn, 1833), en bok som ingått i Sjöbloms lånebibliotek och nu finns i 

min ägo (se ill. 5-6). Innehållet är följande:   

 

Uti Jacob Alb. Sjöbloms Lån-Bibliotek i Lund erhållas böcker till låns, enligt följande 

regler:  

 

1. Lån-Biblioteket hålles öppet alla söckendagar från kl. 8 f. m. till kl. 9 e. m . och är tillgängligt för så väl 

på landsbygden som i staden boende personer. Obs. På sön- och helgdagar utlemnas ej några böcker.  

2. Låntagaren förbinder sig, att i händelse en af honom i lånbiblioteket lånt bok förloras, anskaffa en ny sådan 

eller betala fulla boklådspriset för densamma. 

Män 76 %

Kvinnor 24 

%

Figur 2: Könsfördelningen på lånebibliotekets 

brukare 
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3. För hvarje blad, som genom låntagarens förvållande förkommes eller bortrifves ur en i lånbiblioteket lånt 

bok, är låntagaren skyldig att betala 25 öre. Om boken blir på något annat sätt skadad, måste godtgörelse ske 

efter öfverenskommelse.  

4. Boklånsafgiften skall erläggas i förskott.  

5. Afgiften för en veckas boklån, med rättighet att göra ett ombyte en gång, hvarje dag, är (om än boken – 

eller böckerna – återlemnas, innan en vecka från prenumerationsdagen är tilländalupen): 1) Då ett band 

lånas … 15 öre. 2) Då två lånas … 20 ”  3) Då tre eller högst fyra lånas på en gång … 30 ”.   

6. Afgiften för en månads boklån, med rättighet att göra ombyte en gång hvarje dag, är: 1) Då ett band lånas 

… 50 öre. 2) Då två band lånas … 70 ” . 3) Då tre eller högst fyra lånas på en gång … 1,00 ”. 

7. Afgiften för lån af en bok  (i ett band), med rättighet att behålla densamma i tre dagar är: 10 öre.  

8. En afgift af 3 öre erlägges för hvarje dag, de lånte böckerna behållits utöfver hel eller half vecka efter 

prenumerationstidens slut.  

9. 50 öre erlägges för lån af fyra band på en gång, med rättighet att för den afgiften behålla desamma en 

månad. Ombyte får icke ske förutan ny afgift.  

10. 1 krona erlägges för lån af sex band på en gång, med rättighet att för den afgiften beålla desamma två 

månader. Ombyte får icke ske förutan ny afgift.  

11. 1 krona 50 öre erlägges för lån af åtta band på en gång, med rättighet att för den afgiften beålla desamma 

tre månader. Ombyte får icke ske förutan ny afgift. 

12. Dubbel afgift erlägges, då dubbelt antal band lånas på en gång.  

13. En afgift af 3 öre erlägges för hvarje dag, böckerna behålles utöfver den i reg. 9, 10 och 11 utsatta tiden.  

14. Om så påfordras, är låntagaren skyldig att aflemna säkerhet för de böcker, som af honom lånas.  

Bortrifves detta blad, erlägges 5 öre.
38 

 

 

Inköpskatalogen  

(se ill. 7) 

 

Allmänt om utseende och innehåll 

 

Inköpskatalogen har följande titel (handskriven på frampärmen): Dagbok / för / 1895 / 

afdelningen III: Inköpta böcker / Från och med 1
st
 Januari / till och med 31 Dec. 1895. Den 

utgörs av ett lösbladssystem, omfattar 288 blad och har ett omslag i blå papp. Majoriteten av 

                                                           
38 Markeringarna i fetstil är Sjöbloms.   
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bladen är titelblad eller sistasidor från Lunds bokauktionskammares kataloger för auktioner 

som hållits mellan 1889 och 1892 (troligtvis en restupplaga Sjöblom haft inne). För varje dags 

inköp har Sjöblom på baksidan av titelbladen, under rubriken ”Köpta Böcker”, skrivit ned 

vilket datum det gällt. Sedan har han antecknat vilka böcker (oftast endast titeln) han köpt in, 

samt försäljarens namn, och/eller titel, inom parentes. I de fall Sjöblom inte vetat namnet på 

personerna står det till exempel ”Ok [okänd] Gosse”. När han köpt in flera böcker av samma 

person har han oftast skrivit ned titlarna på alla böcker, och sedan markerat vilka böcker som 

han köpt av vem med en klammer. Sist har Sjöblom skrivit vad han gett för boken, i kronor 

och ören. Vid köp av flera böcker av en och samma person har han ofta betalat en 

klumpsumma för alla böcker. Nederst på bladet har han räknat ut summan av dagens utgifter. 

Genomgående har Sjöblom strukit över titlarna på böckerna medan han låtit namnen på vem 

han köpt dem av och inköpspriset stå orört. Dock minskar inte överstrykningarna läsbarheten 

märkbart, utan det rör sig snarare om ett slags markeringar. Det är endast boktitlarna som är 

överstrukna. Katalogen innehåller också andra typer av utgifter, t.ex. bokbinderikostnader, 

och dessa är vanligen inte överstrukna. Alla anteckningar och överstrykningar är gjorda i 

blyerts. 

 

Anteckningar om Sjöbloms öppettider 

 

Varje blad i katalogen är märkt med datum, och de återspeglar på så sätt vilka dagar Sjöblom 

har haft öppet under året. Det finns inga garantier för att det inte fattas några blad, då det rör 

sig om ett lösbladssystem, men däremot är det så många inköp per dag, att det är svårt att 

tänka sig att det skulle vara någon öppetdag som är helt utan inköp (och alltså inte har någon 

lapp). Vid en jämförelse med 1895 års kalender går det se att antikvariatet till exempel haft 

stängt alla söndagar och på helgdagar som trettondedag jul, långfredagen, påskdagen, Kristi 

himmelfärdsdag, midsommardagen, juldagen m.m. Sjöblom verkar ha haft öppet ofta. Han 

har gjort inköp under hela julhelgen, bortsett från juldagen och annandagen, och han verkar 

inte ha haft stängt under sommaren. Av bladet med lånebibliotekets regler (se ovan) framgår 

också lånebibliotekets öppettider: ”alla söcken-dagar [vardagar] från kl. 8 f. m. till kl. 9 e. m. 

[...] Obs.  På sön- och helgdagar utlemnas ej några böcker.”. 
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Sjöbloms utgifter 

 

Eftersom Sjöblom, som tidigare nämnts, inte bara antecknat utgifter för böcker, utan också för 

auktionskostnader, bokbinderikostnader och även enstaka möblemangsköp, kan man utifrån 

inköpskatalogen för 1895 få en relativt tydlig bild av vilka kostnader han haft under året. 

Vissa dagar är utgifterna högre än för flera veckor sammanlagt, eftersom Sjöblom bland annat 

har betalat stora klumpsummor för auktionsinköp o.s.v. Men genom att titta på dagar med 

”normala” utgifter kan man räkna ut hur mycket pengar som i genomsnitt lades på böcker per 

dag, vecka eller månad. Det går också att fastställa bl.a. hur mycket pengar Sjöblom lade på 

bokbinderi, hur stor andel av bokinköpen som gjordes på auktion, om inköpen var färre 

utanför terminerna m.m. Som ovan nämnts adderade Sjöblom varje dag de utgifter han haft. 

Vecka 7 (11-17 februari) år 1895 hade han följande utgifter:  

 

 

 

Snittutgiften för vecka 7 år 1895 var 15,625 kr. Genom att addera utgifterna för exempelvis 24 

dagar (jag har valt den 5:e och 15:e för varje månad eller närmast följande dag med 

Figur 3: Utgifter vecka 7 år 1895 
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försäljning) kan man beräkna hur stora utgifter Sjöblom i snitt hade en vanlig dag samt få en 

bild av hur utgifterna kan ha fördelat sig över året. 

 

 

 

 

Snittutgiften för de undersökta dagarna var 15,30 kronor.  

5/1
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5/2
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5/9

15/9
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7/11

15/11
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Snittutgift
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Snittutgift

Inköp i kronor

Figur 4: 24 dagars utgifter år 1895 
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Detaljerad information om Sjöbloms inköp utöver böcker 

 

Den största utgiften efter bokinköpen är bokbinderikostnaderna, som är en frekvent 

återkommande utgift, och som behandlas utförligare nedan. Efter bokbinderikostnaderna i 

storleksordning kommer inköp av gamla frimärken. Under 1895 har Sjöblom köpt in ”Gamla 

frimärken” vid åtminstone 12 tillfällen, av sju olika personer, och till en sammanlagd kostnad 

av 62 kronor och två öre. Den enskilt största säljaren är I. Kyster i Kolding i Danmark, som 

Sjöblom köpt frimärken av för sammanlagt 41,92 kronor. Vid minst nio tillfällen har Sjöblom 

antecknat inköp av bokhyllor. Bland annat har han den 16/7 köpt en ”Bokhylla-låda” av 

König för en krona, den 19/3 har han betalat 3,75 respektive 3,30 kronor plus 35 öre i frakt för 

två bokhyllor som han köpt på auktion och den 21/5 har han dessutom köpt ”Nummer till 

Bokhyllor” för 70 öre, utan att uppge varifrån han köpt dem. Dessutom har Sjöblom köpt 

”bokhylle-lådor” och ”boklådor” den 23/4, 26/4, 9/5, 26/6, 30/7 och den 11/9, allt till en 

sammanlagd kostnad av 13 kronor och 70 öre. En återkommande utgift är också utlägg för 

frakt och porto. Det rör sig oftast om porto för skickade böcker, men antal böcker eller deras 

destinationer framgår inte, utom i ett fall, då försändelsen gick till Kolding i Danmark och 

kostade 57 öre. De flesta portoavgifter ligger kring 50 öre. Vid ett flertal tillfällen har Sjöblom 

köpt in mynt: den 27/5 har han köpt ”gamla mynt” för 80 öre av en Jacobsson, den 13/9 har 

han köpt mynt för 1,70 kronor av en ”okänd”, den 16/12 har han köpt ”gamla mynt” för 2,15 

kronor av ”okänd”, och den 8/4 har han köpt mynt för 2 kronor av Baron Cederström. 

Sjöblom har också köpt på sig en del grafik av olika slag. Vid minst fem tillfällen under 1895 

har han köpt in kartor, kopparstick, fotografier och ”bref-kort” till en sammanlagd kostnad av 

4,45 kronor. I inköpskatalogen finns även inköp av papper och olika skrivmaterial förtecknat 

vid minst tre tillfällen. Den 23/2 har Sjöblom köpt ”Postpapper” för 50 öre och den 24/8 har 

han köpt in ”Papp till Bokhyllor” för 2 kronor från ”Jernhandeln”. Den 4/5 har Sjöblom gjort 

två större inköp. Det första omfattar ”Papper, Bläck, Stilböcker, Kontorsböcker, Fotografier, 

Oljetryckstaflor, Couvert, Skrifpapper, Stålpennor, Blyertsar, Termometrar, Coulört försätts-

papper, album för vers-inskrifning m.m. - m.m.” som Sjöblom köpt av en icke namngiven 

person för 66,75 kronor, och det andra ”Lånbiblioteks-Kataloger” som Sjöblom köpt av 

Redaktör Carlström
39

 för 87 kronor.  

 Vid ett antal tillfällen har Sjöblom köpt in stora mängder böcker som han betalat 

                                                           
39 Nils Fredrik Carlström var redaktör för Nya Lund och hade även ett tryckeri. Se 

www.saxo.se/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=42. 

../Nils%20Fredrik%20Carlström%20var%20redaktör%20för%20Nya%20Lund%20och%20hade%20även%20ett%20tryckeri.%20Se%20www.saxo.se/index.php%3foption=com_content&task=view&id=19&Itemid=42
../Nils%20Fredrik%20Carlström%20var%20redaktör%20för%20Nya%20Lund%20och%20hade%20även%20ett%20tryckeri.%20Se%20www.saxo.se/index.php%3foption=com_content&task=view&id=19&Itemid=42
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med klumpsummor. Den 29/3 har Sjöblom till exempel köpt 32 böcker av Kandidat Fredr. 

Carlson för 20 kronor och den 21/9 har han köpt ”En saml. makulatur deribland 'Sonetter' 

m.fl.” på auktion för två kronor. Under året har Sjöblom också köpt in en rad udda objekt. 

Den 30/7 har han till exempel köpt in en ”Blom-Press” av Thure König för 1,50 kr. Ett fynd, 

åtminstone med dagens ögon sett, gjorde Sjöblom den 4/7, då han köpte in en mindre samling 

böcker, däribland en ”Carl XII Bibel” på auktion i Lund för sammanlagt 1 krona. Den 28/9 

gjordes också ett fynd, då med Palmstruchs Svensk Botanik I-III som Sjöblom lyckades ropa 

in på auktion för 50 öre. Sjöblom har också köpt in samtida författare som Strindberg 

(Skärkarlslif och Franska bönder den 28/9 av ”doktor” Fredr. Carlson) och Lagerlöf 

(Osynliga länkar den 20/9 av samme Carlson för 2 kronor).  

 

Bokbinderiavgifter och bokbindare 

 

En av de löpande utgifter Sjöblom verkar ha haft, utöver bokinköp, är betalning till 

bokbindare. Jag har undersökt hur många betalningar, hur stora, samt hur stor andel av hans 

utgifter (beräknat på den genomsnittliga dagsutgiften) som gick till bokbindare genom att 

granska utgifterna för den sista månaden i varje kvartal, mars, juni, september och december. 

Bokbinderiutgiften står vanligtvis längst ner på varje blad, och är noterad som ”Bokinbindn-

Utgift”.  

Tabell 2: Sjöbloms bruk av bokbindare under fyra månader år 1895 

 

Gubben Engström 0,75 kr 

Summa för valda månader 0,75 kr 

 

Fr. Wounch 4,00 kr, 6,25 kr, 2,00 kr, 5,00 kr, 3,00 kr, 4,20 

kr, 1,30 kr, 2,00 kr, 3,00 kr, 1,00 kr,  1,75 kr, 

1,00 kr, 2,00 kr, 10,00 kr, 5,00 kr, 2,00 kr, 3,00 

kr, 5,00 kr, 7,00 kr   

Summa för valda månader 68,50 kr 

 

Bokb. Otto Andersson 0,20 kr, 0,50 kr, 0,85 kr, 1,00 kr 

Summa för valda månader 2,55 kr 
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Summa bokbinderiavgifter för månaderna mars, juni, september och december 1895:  

Gubben Engström 0,75 kr 

Fr. Wounch 68,50 kr 

Bokb. Otto Andersson 2,55 kr 

Summa för valda månader  71,80 kr 

 

Sjöblom har under den undersökta tiden alltså använt sig av tre olika bokbindare: Gubben 

Engström, Fr. Wounch och Bokb. Otto Andersson. Han har betalat dem 71,80 kr vid 

sammanlagt 28 tillfällen under de fyra månaderna. Det vill säga att han använt sig av 

bokbindare i snitt sju gånger i månaden och betalat knappt 20 kronor i månaden för 

bokbinderiarbete under den undersökta tiden. Jämfört med en månads utgifter beräknat på den 

genomsnittliga dagsutgiften (15,30 x ca 27 öppetdagar = ca 400 kr) är bokbinderiutgiften bara 

en liten del, omkring 4-5 % av de totala utgifterna. En bok (se ill. 8) indikerar att Sjöblom 

även använt sig av sin son Gerhard Sjöblom, som hade en kombinerad antikvitets- och 

bokbinderiaffär.  

 

Ett exempel på en dags utgifter i inköpskatalogen  

(se ill. 9) 

 

Följande är en avskrift av 1895 års inköpskatalog för den 11 maj (frågetecken inom klamrar 

markerar svårlästa partier). Varje inköpsanteckning inleds med vilka titlar det rör, namnet på 

försäljaren och sedan priset, angivet i kronor och ören: 

  

11/5 95 Köpta Böcker:  

- Hoppes Sv. Tysk Lex. (Gymn. Emil Larsson) Kr. 3.50 

- Webers Wörterbuch [?] (Kand Strömgren)-- 5,00 - 

- Öfvers Cic Epinal. Müller Ving I [?] (Samuel Ask
40

)  –,60 -  

                                                           
40 Samuel ”Sam” Ask (1878-1937), en av Lunds mest berömda överliggare genom tiderna! Han besökte också 

antikvariatet den 30/1, 11/2, 26/2, 12/3, 27/4, 30/4, 1/5, 27/5, 31/5, & 28/9. Se även Piratens Tre Terminer, 

där Sam Ask är porträtterad som Tom Ancker.  
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- Öfver. Ovid. Möller Algebra II (Gymnas. Hermelin?) 1,00 - 

- Kapt Mag [?] Äfventyr (Gymn Hermelin) –, 50 - 

- Lyttk St. Natur. [?]  Arsch Växt (Ok gymn) – 50 

- Huggat Sam ----- [?] (Fröknarna Nordström) – 10.  

- Bagge Ljus [?] 26 (Stud Peter Thilander) – 60 

- Christi Svanesång (Uppasserska) – 25 

- Fänrik Flink mem [?], Pallin --- [?]              } Baron Claes } 1,50  

- Calv Eng Ex [?], Frith Saga, Todhunt-- [?]  } Cederström  } 

- Bokbindn – Utgift (Wounch) – 4,15 

- Vuer af Lund m.m (Lina Jonn
41

) – 1,95  

     --------------------- 

     Kr. 19,65 

 

Sjöblom och auktionerna 

 

I inköpskatalogen har Sjöblom antecknat summorna han lagt på auktionsinköp. Jag har valt att 

undersöka hur mycket Sjöblom betalat för auktionsinköp genom att gå igenom hela 

inköpskatalogen. Eftersom det oftast rör sig om stora klumpsummor kan man lätt missa stora 

inköp om man bara tittar på enstaka veckor eller månader.  

Tabell 3: Auktionsinköp år 1895 

 

Januari 1895 1,70 kr (19/1) 

Februari 1895 – 

Mars 1895 – 

April 1895 8,25 kr (9/4) 205,30 kr (17/4) 7,50 kr (24/4) 

84,90 kr (29/4)  7,30 kr (24/4) 

Maj 1895 0,20 kr (15/5)  

Juni 1895 – 

                                                           
41 Lina Jonn (1861-1896), känd lundafotograf.  
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Juli 1895 1,00 kr (4/7) 

Augusti 1895 – 

September 1895 8,00 kr (21/9) 0,50 kr (28/9) 

Oktober 1895 3,60 kr (9/10) 346,30 kr (10/10) 6,70 kr (23/10) 

November 1895 130,85 kr (11/11) 

December 1895 – 

Summa 812 kr 

 

 

Under hela 1895 betalade Sjöblom således i fjorton omgångar sammanlagt 812 kronor för 

inrop på auktioner. Vid flera av de större summorna (till exempel den 17/4 och 10/10) står det 

antecknat ”Katalog No 1” respektive ”Katalog 3, 4, 5”. Jämfört med hela årets utgifter 

beräknat på den genomsnittliga dagsutgiften (15,30 x ca  324 öppetdagar = ca 4958 kr) står 

auktionsinköpen för omkring 16 % av de totala utgifterna.  
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Figur 5: Auktionsinköp år 1895 
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Säljare i 1895 års inköpskatalog 

 

Att Sjöblom vanligen antecknat försäljarnas titlar ger en möjlighet att se vilka socialgrupper 

de som sålde böcker till antikvariatet tillhörde, och jag har valt att visa detta genom att dela in 

cirka 150 titlar eller benämningar från inköpskatalogen i de tidigare nämnda kategorierna. 

Urvalet har gjorts genom att jag för varannan dag noterat den första titeln som nämns, och om 

ingen under dagen har en titel antecknad, har jag tagit den följande dagen istället.  

Tabell 4: Säljare i 1895 års inköpskatalog 

 

Ungdomar och studerande: 

Flicka 3 

Seminar 1 

Fröken 9 

Skolungdom/-yngling 9 

Studerande / Student 28 

Gymnasist 16 

Summa: 66 

 

Akademiker:  

 

Kandidat 31  

Adjunkt 2 

Doktorinna 1 

Lektor 2 

Docent 1 

Summa:  37 

 

Arbetare och hantverkare:  

 

Bokhållare 1 

Sjöman 1 

Gjutare 1 

Landtbrukare 1 

Skräddare 1 

Polis 2 

Skollärare 1 

Stadsbud 1 

Sotare 1 

Vaktmästare 1 

Slagtare 1 
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Bokbindare 6 

Handlande 2 

Dräng 1 

Typograf 2 

Summa:  23 

 

Borgare:  

 

Pastor 1 

Inspektor 1 

Fanjunkare 1 

Sergent 1 

Fru / Enkefru 3 

Grefve 1 

Baron / Friherre 3 

Övrig adel 1 

Herre 3 

Major / Majorska 2 

Hofrätts-Notarie 1 

Summa:  18 

 

Översikt: 

Ungdomar och studerande 66 (ca 46 %) 

Akademiker  37 (ca 26 %) 

Arbetare och hantverkare 23 (ca 16 %) 

Borgare 18 (ca 12 %) 

Summa:  144 

Arbetare 

och 

hantverkare 

16 %

Ungdomar 

och 

studerande 

46 %

Akademiker 

26 %

Borgare 12 

%

 

Figur 6: Försäljare till antikvariatet fördelade på socialgrupper 
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Könsfördelning: 

 

Ungdomar och studerande 12 / 54 

Akademiker 1 / 36 

Arbetare och hantverkare 0 / 23 

Borgare 4 / 14 

Fördelning kvinnor / män:   12,5 % kvinnor och 87,5 % män 

  

 

Män 87,5 %

Kvinnor 

12,5 %

 

Figur 7: Könsfördelningen på Sjöbloms försäljare 

 

 

Anteckningar, stämplar och kvitton  

(se ill. 10-19 & 22-23) 

 

  

Anteckningar 

 

Många av Sjöbloms böcker innehåller anteckningar på omslagen eller på frampärmens spegel 

i Sjöbloms karaktäristiska handstil. Vissa av anteckningarna är lätta att förstå, som ”Obs.! 

Original-uppl. Sällsynt”, ”Ett mästerverk” eller ”Ej mera än Del. I utkom.” (se ill. 10-12), 

medan andra är svårare att tolka. I många böcker, särskilt i kalendrar, ser man ett slags 

katalogiseringskod, som till exempel ”P. 301” (se ill. 13). De flesta böckerna har en kod som 
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börjar med P, till exempel ”P.301”, men en och annan har en annan bokstavskombination, till 

exempel ”T.33”. Andra böcker har enbart en sifferkod, som till exempel ”No 21454” (se ill. 

14). Sjöbloms prissättning av böcker är en liten historia i sig. Priset står nämligen alltid 

skrivet i blyerts, lodrätt, i innermarginalen och alltid på nionde sidan.     

 

Stämplar 

 

Sjöblom använde sig av ett antal olika stämplar i sina böcker under årens lopp. De stämplar 

jag stött på i materialet är följande:  

 En oval stämpel i blått bläck med måtten 25 x 15 mm., texten ”J. A. SJÖBLOM / 

LUND / LÅNBIBLIOTEK” och med inre och yttre ram. Bokstäverna är lite kantiga 

och sneda och stämpeln ser lite hemmagjord ut. Se ill. 15. 

 En oval stämpel i blått bläck med måtten 29 x 18 mm., texten ”J. A. Sjöbloms / Lån-

Bibliotek  / Svanegatan / LUND.” och med yttre ram. Se ill. 16.  

 En oval stämpel i blått bläck med måtten 147 x 93 mm., texten ”Jacob Alb. Sjöbloms / 

Lån-bibliotek / Öppet endast Söckendagar från kl. 8 förm. / till kl. 1 efterm. och från 

kl. ½ 3 till kl. 8 efterm. / Svanegatan LUND / MALMÖ Kalendegatan” och med 

dubbel yttre ram. Se ill. 17.  

 En oval stämpel i lila bläck med måtten 33 x 19 mm., texten ”J. A. Sjöbloms / Antiqv. 

Bokhandel / & Lån-Bibliotek / LUND” och med yttre ram. Detta exemplar av 

stämpeln har raden med ”& Lån-Bibliotek” överstruket med svart bläck. Se ill. 18. 

 

  

Buntarna med kvitton 

  

Två buntar förseglade med knutar, en större och en mindre, med handskrivna kvitton (lappar i 

olika färg och storlek, se ill. 19) hittades i butiken, men hör troligtvis ihop med de ovan 

nämnda buntar med kvitton som tidigare hittats på antikvariatets vind. Den mindre bunten 

innehåller uppskattningsvis omkring 100 kvitton, och den större bunten troligtvis mer än 

dubbelt så många. Några kvitton som är synliga utan att man tar upp knutarna visar att det rör 
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sig om lånekvitton. Följande information finns på det översta kvittot i den mindre bunten:  

 

”Kyparn Carl Ottergren  

lemnat No 1605-7: myst 

- - -      Framtidsmän.  

Lånt Erik Sjöblad 

- - -      Fältskärn III (2/3 83)  

              15/3 83” 

Följande information finns på det översta kvittot i den större bunten:  

 

”Kandidat E. H. Svensson 

lemn. Lifvetpåspel 

- - -    Vindskuporna Paris 

- - -    Kaparkaptenen 

 Bet. 3 Kronor 

        18/6 83.” 

 

Kuvert med korrespondens  

(se ill. 20) 

 

På golvet i antikvariatets källare påträffades ett kuvert adresserat till ”Hr. Jacob A. Sjöblom, 

Lund” med korrespondens mellan Sjöblom, en advokat E. Diechmann i Köpenhamn och ett 

företag vid namn C. G. Sacht & Co. Sjöblom har skrivit ”Makulatur” på kuvertet och det 

innehåller följande:  

 Ett handskrivet brev från E. Diechmann till Sjöblom om en utbetalning till Sjöblom 

om 3 kronor och 19 öre daterat den 6 oktober 1891.  

 Ett mindre kuvert adresserat till ”Hr. Handlande J. A. Sjöblom, Svanegaden 10, Lund, 

Sverrig.” innehållande följande:  

a) Ett tryckt kvitto med information om utbetalning från E. Deichmann till Sjöblom 

daterat den 7 juli 1887 av Sjöblom.  
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b) Ett delvis färdigtryckt brev från E. Diechmann till Sjöblom om utbetalning av 45 

kronor och 20 öre från C. G. Sacht & Co's konkursbo daterat den 8 juli 1887.  

c) Ett delvis färdigtryckt kvitto över en rekommenderad försändelse adresserad till E. 

Diechmann och poststämplad i Lund den 7 juli 1887.  

 Ett färdigtryckt brev från C. G. Sacht & Co. om att företaget flyttat sin verksamhet 

från Köpenhamn till Berlin, daterat den 24 juli 1883.  

 Ett handskrivet blad innehållande ett brev från Sjöblom till E. Diechmann om en 

fordran på 20 kronor i C. G. Sacht & Co's konkursbo samt, på samma papper, ett svar 

på detta brev från E. Diechmann till Sjöblom, daterade den 19 oktober 1884 respektive 

den 23 oktober 1884.  

 En av Sjöblom handskriven förteckning över obligationer i konkursfirman C. G. Sacht 

& Co. Odaterad.  

 Ett handskrivet brev från E. Diechmann till Sjöblom om Sjöbloms krav på tio kronor i 

C. G. Sacht & Co's konkursbo daterat den 12 november 1883 samt med Sjöbloms 

anteckning ”Öfverlemnat Ofvanstående papper till Diechmann den 13/11 83”.  
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DISKUSSION  

 

Källorna till denna studie, inköpskatalogen, lånekatalogerna och de av Sjöblom efterlämnade 

böckerna och kvittona m.m. ger var och en för sig värdefull information om Sjöblom och hans 

verksamhet, men de kan också ses som pusselbitar som tillsammans ger en betydligt mer 

mångfasetterad och nyanserad bild av inte bara Sjöblom och hans verksamhet, utan i viss mån 

även av bokmarknaden i Lund vid 1800-talets slut. Undersökningen visar att han handlade 

med antikvariska böcker såväl som med begagnad kurslitteratur, lånade ut böcker och sålde 

olika typer av skrivmateriel samt mynt, frimärken och grafik. Sjöbloms verksamhet verkar 

helt enkelt ha fungerat som ett slags kombination av dagens Gleerups, 

Andrahandsbokhandeln
42

 och stadsbiblioteket. 

 

Sjöbloms lånebibliotek 

 

Informationen om Sjöbloms lånebibliotek är, som tidigare nämnts, ytterst knapphändig. 

Ambrius nämner det inte alls och Lengertz bara i förbigående. De tydligaste spåren av att 

Sjöblom bedrivit låneverksamhet är de nämnda lånekvittona, lånekatalogerna och de av hans 

böcker som har stämplar, eller på annat sätt bär spår som visar att de ingått i hans 

lånebibliotek en gång i tiden. Varken stämplarna, anteckningarna i böckerna eller 

lånekatalogerna har någon datering, och det är därför svårt att säga exakt när Sjöblom hade 

sitt lånebibliotek. Det i stort sett enda som med säkerhet kan sägas om Sjöbloms 

låneverksamhet är att han inte sysslade med den under sina sista år. Man är därför hänvisad 

till de ledtrådar man kan hitta i de böcker som ingått i lånebiblioteket. Flera av böckerna har 

stämplar från biblioteket, och med hjälp av dessa kan man något så när ringa in åren för 

Sjöbloms låneverksamhet. En vanligt förekommande stämpel har texten ”J. A. Sjöbloms / 

Lån-Bibliotek / Svanegatan / LUND.” (se ill. 16).  

 Enligt Lengertz gjorde Sjöblom sin bekanta lotterivinst i början av 1880-talet, 

och det var efter den som Sjöblom lät bygga sin villa på Svanegatan 10. Sjöblom har alltså 

haft sitt lånebibliotek åtminstone under tiden på Svanegatan. En mycket stor stämpel, som jag 

                                                           
42

 Bokhandel i Lund som handlar med begagnad kurslitteratur.  
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bara sett en gång, har texten ”Jacob Alb. Sjöbloms / Lån-Bibliotek / Öppet endast 

Söckendagar
43

 från kl. 8 förm. / till kl. 1 efterm. och från kl. ½  3 till kl. 8 efterm. / 

Svanegatan LUND / MALMÖ Kalendegatan” (se ill. 17). Det verkar med andra ord som att 

Sjöblom har haft låneverksamhet i Malmö parallellt med den i Lund! Öppettiderna förefaller 

ha gällt för båda städerna. Denna stämpel är det enda belägg jag överhuvudtaget sett för 

Sjöbloms verksamhet i Malmö, och den visar på vilka avgörande upplysningar man kan få 

utifrån till synes oansenliga källor. 

 År 1886 var Sjöbloms pengar slut, och han blev tvungen att sälja fastigheten. En 

tredje stämpel har texten ”J. A. Sjöbloms / Antiqv. Bokhandel / & Lån-Bibliotek / LUND” (se 

ill. 18). Svanegatan nämns inte, och det kan tolkas som att Sjöblom fortsatt med sin 

låneverksamhet även efter försäljningen av villan på Svanegatan 10. Det intressanta med just 

detta exemplar av stämpeln är att den, tursamt nog, är monterad ovanpå en postväxel som är 

datumstämplad den 16 augusti 1905. På denna stämpel har någon, kanske Sjöblom själv, 

strukit över raden med ”& Lån-Bibliotek”, så att det bara står ”J. A. Sjöbloms Antiqv. 

Bokhandel”. Man skulle alltså kunna dra slutsatsen att Sjöblom slutat med sin 

lånebiblioteksverksamhet senast år 1905, men att han fortsatt använda sin gamla stämpel en 

tid till. Uppgifter i Lunds Stads Adresskalender överensstämmer med stämplarna och ger 

ytterligare upplysningar om lånebiblioteket. I 1889 års katalog står det ”Sjöblom, J. A., 

lånbibliotek, Bantorget 3” och i samma katalog finns även en liten annons med texten ”J. A. 

SJÖBLOMS Antiqvariska Bokhandel och Roman-Lånbibliotek i Lund, Bantorget N:o 3. 

Brukade skolböcker m. m. till salu.” (se ill. 21)
44

. I 1896 års katalog finns uppgifterna 

”Sjöblom, J. A., antiqv. bokhandel., lånbibliotek, St. Söderg. 27.”
45

. I 1903 års katalog står det 

”Sjöblom, J. A., antikvitetsbokhandlare, lånbibliotek, St. Södergatan 29.”
46

. I den sista 

katalogen, för år 1911-12, står det ”Sjöblom, J., antikvitetsbokhandlare, Mårtenstorget 14”
47

. 

Så sent som 1903 hade Sjöblom alltså ännu sitt lånebibliotek. Man kan alltså, utifrån 

stämplarna och adresskalendrarna, med stor sannolikhet fastställa att Sjöbloms lånebibliotek 

                                                           
43 ”Söckendagar” är en gammal beteckning för veckans vardagar, alltså måndag-lördag. 

44 Collin 1889. 

45 Collin 1896. 

46 Berlingska Boktryckeriet (utg.) 1903. 

47 Berlingska Boktryckeriet (utg.) 1911-12.   
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fanns kvar till någon gång mellan 1903 och mitten av 1905.   

 

Lånebibliotekets upphörande 

 

Vad kan det då ha varit som fick Sjöblom att sluta med sin låneverksamhet vid just denna tid? 

Det finns flera tänkbara anledningar. Lånebiblioteksverksamhet hade både sina för- och 

nackdelar. En av fördelarna var att man inte förverkade sitt lager; man kunde låna ut böckerna 

om och om igen. En av nackdelarna var att det hela tiden bara var en liten del av alla böcker 

som var utlånade och att vissa böcker efterfrågades mer sällan än andra. Problemet 

poängterades en gång av Professor Simon Eliot: ”Nobody wants to have 90 % of your stock 

locked up”
48

 och det ledde enligt honom till att lånebiblioteksinnehavarna successivt övergick 

till renodlad antikvariatsverksamhet. Samma sak gällde bokförsäljarna: - ”Booksellers 

abandon new books and start selling second hand – because they know which books are 

sought for – and that second hand books do sell”.
49 

En annan anledning kan vara att 

verksamheten hade för få kunder. Det är svårt att säga exakt hur många låntagare Sjöblom 

hade i sitt lånebibliotek. Antalet nummer i de båda lånekatalogerna överensstämmer troligtvis 

inte med antalet låntagare, de kan ha varit både fler och färre, men man kan utan överdrift 

säga att Sjöblom under årens lopp har haft hundratals låntagare. Att låna en bok i en vecka 

kostade 15 öre. Detta motsvarar i dagens penningvärde endast nio kronor
50

. Man kan rent 

generellt konstatera att omfattningen av verksamheten måste ha varit mycket omfattande för 

att Sjöblom skulle kunna få några större intäkter från den. Lånebiblioteket verkar ha lockat 

främst relativt köpsvaga människor som var ute efter billig litteratur. Den övervägande delen 

av låntagarna är nämligen arbetare och hantverkare.  

  Under slutet av 1800-talet var böcker fortfarande relativt dyra, och det lönade 

sig därför att låna. Men vid sekelskiftet började allt mer billighetslitteratur att ges ut. Pionjärer 

på området var Ljus förlag som banade väg för billighetsutgivning i stor skala med sin 

enkronasserie år 1904
51

. De flesta förlag följde efter, och mest drastiskt var Nordiska förlaget, 

som år 1910 började ge ut tjugofemöresböcker, vilket tvingade flera andra förlag att ge sig in 

                                                           
48  Professor Simon Eliot.  

49 Ibid.  

50  Uträknat med hjälp av KPI, se mer under kapitlet om Sjöbloms utgifter nedan.  

51 Svedjedal, s. 399-409. 
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på tjugofemöresmarknaden. Kulmen nåddes kring 1913. Då producerades det uppåt 100 000 

exemplar av tjugofemöresböckerna i veckan och därtill också enkronas-, tioöres-, och 

fullprisböcker. Utgivningen var enorm, men den avtog så småningom till följd av stegrade 

priser i samband med första världskriget.
52

 Samma år avskaffades också den redan reducerade 

årsavgiften för boklån vid stadsbiblioteket. När en bok kostade lika mycket eller mindre att 

köpa än att låna, och vissa bibliotek erbjöd gratis lån, var det självklart svårt för de 

kommersiella lånebiblioteken att överleva. Någon gång strax efter sekelskiftet har Sjöblom 

med all sannolikhet slutat med sin låneverksamhet och istället övergått till enbart försäljning 

av antikvariska böcker, kanske på grund av konkurrensen från billighetsutgivningen. Det är 

oklart om han fortsatt även med sin övriga försäljning, av skrivmateriel, mynt, frimärken 

m.m. men inget pekar på att denna verksamhet skulle ha upphört. För Sjöbloms lånebibliotek, 

vars främsta kundgrupp var arbetare och hantverkare, kan också Arbetarbiblioteket i Lund, 

som grundades år 1892, ha varit en allvarlig konkurrent
53

.   

 

Ett alternativ till stadsbiblioteket 

 

Varför, tänker vi kanske idag, skulle någon vilja betala för att få låna böcker? Det finns 

många olika tänkbara anledningar till att folk hellre önskade låna böcker framför att köpa 

dem, förmodligen desamma då som nu. Främsta skälet var kanske att det trots allt var billigare 

(en volym kostade 15 öre att låna hos Sjöblom, medan priserna kunde ligga på flera kronor 

per volym om man ville köpa samma bok). I Lund fanns under Sjöbloms tid både stads-, 

universitets- och nationsbibliotek liksom Akademiska Föreningens bibliotek och diverse 

kommersiella lånebibliotek, t.ex. Fredrik Borgs och H. Jönssons. Men stadsbiblioteket var 

litet och hade starkt begränsade öppettider. En vanlig vecka hade stadsbiblioteket öppet 2,5 

timmar. Motsvarande siffra för Sjöbloms lånebibliotek var 78 timmar. Stadsbiblioteket kunde 

i storlek inte heller mäta sig med Sjöbloms samlingar. År 1896 uppgick stadsbibliotekets 

volymantal till 2 100, medan Sjöbloms lånebibliotek, att döma av numreringen i 

lånebibliotekets böcker, kan ha omfattat över 20 000 volymer. Att låna böcker på 

stadsbiblioteket var inte heller gratis; man var tvungen att betala en årsavgift om en krona.
54

 

                                                           
52 Ibid.  

53  http://www.lund.se/upload/Kultur%20och%20fritid/Biblioteket/PDF-filer/Historia.pdf (2009-12-16) 

54 Stadsbibliotekets öppettider var ”måndagar och fredagar kl. 5-6 samt onsdagar kl. ½ 1- 1 e.m.” (från Collin 

1896, s. 35).  

http://www.lund.se/upload/Kultur%20och%20fritid/Biblioteket/PDF-filer/Historia.pdf
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Universitetsbiblioteket, Akademiska Föreningens bibliotek samt nationsbiblioteken var 

dessutom stängda för vanliga lundabor. Så för ”så väl på landsbygden som i staden boende 

personer”
55

 som läste böcker var de kommersiella lånebiblioteken ett givet alternativ. 

  Under slutet av 1800-talet, innan billighetsutgivningen av böcker hade startat i 

stor skala, men efter att läskunnigheten spridit sig till de flesta, var det svårt för vanliga 

människor att få sitt läsbehov stillat. Lånebibliotek som Sjöbloms var av stor betydelse, 

kanske i Lund främst för arbetare och hantverkare, som varken hade tillgång till 

universitetsbiblioteket eller hade råd att köpa böcker i stor utsträckning. Mer än varannan 

person som är förtecknad i lånekatalogerna har tillhört denna kategori
56

. Tillgängligheten kan 

också ha haft en nyckelroll när det gällde lån av böcker. För dagens ickestuderande lundabor 

är stadsbiblioteket med filialer det givna och i princip enda alternativet för boklån, men under 

Sjöbloms tid utgjorde det inte ett likvärdigt alternativ till t.ex. Sjöbloms lånebibliotek.  

 

Lånekatalogernas datering 

 

De båda lånekatalogerna avslöjar en hel del om hur verksamheten bedrivits och utvecklats. De 

verkar inte ha använts samtidigt, eftersom flera personer har samma nummer i katalogerna. I 

och med att man betalade för att låna kan Sjöblom snabbt ha vetat vilket nummer som blev 

ledigt och detta kan förklara de till synes dubbelbelagda numren. Då ingen av katalogerna är 

daterad skulle det vara mycket givande att hitta någon person som finns med i båda 

katalogerna. Med lite tur kan man då, med hjälp av titlarna, avgöra om den ena katalogen är 

äldre än den andra. En person vid namn Erenst Vallbom finns med i båda katalogerna och är 

med stor sannolikhet samma person. I Registret har han nummer 120 och titeln ”Yngling”. I 

No 11 har han nummer 67 och titeln ”Stud”. Det kan tyda på att Registret är äldre än No 11, 

och man kan också lägga märke till att numret i den äldre katalogen är högre än i den nyare. 

Det verkar alltså som att Sjöblom, om resonemanget stämmer, så småningom har börjat med 

en ny nummerföljd. Det är svårt att säga mer precist vilka årtal de båda katalogerna är ifrån, 

men troligtvis är de från antingen 1870- eller 1880-talet. Vissa av lånekvittona på LUB är 

daterade 1876, så Sjöbloms låneverksamhet har bedrivits åtminstone sedan dess.  

                                                           
55  Från Sjöbloms regler för lånebiblioteket (medbunden lapp med information om Sjöbloms lånebibliotek i 

Liunge). 

56 Arbetare utgjorde 51 % av lånebibliotekets kunder.  
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Skillnaden mellan lånekatalogerna 

  

 När man granskar låntagarnas fördelning i kategorier upptäcker man att det finns en del 

skillnader de båda lånekatalogerna emellan. De största skillnaderna finns i ungdoms- och 

studerandekategorin å ena sidan och arbetar- och hantverkarekategorin å andra sidan. Av 

Registrets låntagare är hela 63 av 102 personer arbetare och hantverkare. Motsvarande siffra i 

No 11 är 43 av 101. I No 11 är 42 av 101 ungdomar och studerande, alltså nästan lika många 

som antalet arbetare och hantverkare. I Registret uppgår antalet ungdomar och studerande till 

endast 25 av 102. De andra kategorierna är ganska jämnt fördelade, i Registret finns det 9 

akademiker och 5 borgare och i No 11 är motsvarande siffror 8 och 8. Vad kan då dessa 

skillnader katalogerna emellan bero på? Eftersom en av stämplarna avslöjade att Sjöblom haft 

lånebibliotek även i Malmö, skulle man kunna tänka sig att den ena katalogen använts i Lund 

och den andra i Malmö, där till exempel andelen arbetare och hantverkare skulle kunna vara 

högre än i Lund. Men det finns inget som tyder på att så skulle vara fallet. För det första är 

fördelningen av akademiker likartad i båda katalogerna. För det andra är de skrivna av samma 

person. För det tredje finns det i båda katalogerna adresser noterade för ett fåtal av låntagarna, 

och det rör sig då uteslutande om adresser i Lund med omnejd. Det som talar mot att 

katalogerna skulle vara använda i Lund är att andelen akademiker är så pass liten och att 

andelen arbetare och hantverkare är så stor, men som tidigare nämnts, har studerande och 

akademiker haft tillgång till andra bibliotek i en helt annan utsträckning än vad arbetarna har 

haft. Som tidigare fastställts, så är Registret äldre än No 11. Kring sekelskiftet förändrades 

samhället radikalt och många traditionella arbetar- och hantverksyrken ersattes av 

fabriksproduktion. Att andelen arbetare och hantverkare är betydligt större i den äldre 

katalogen är därför kanske ingen slump. Tittar man på vissa arbetar- eller hantverksyrken ser 

man att det skett en förändring. I Registret finns till exempel tre lantbrukare, tre spinnare, och 

fyra gjuteriarbetare. I No 11 finns det inga lantbrukare eller spinnare, och bara två 

gjuteriarbetare. Däremot finns det bl.a. tre typografer och tre kypare bland låntagarna i No 11.  

 

Sjöbloms låntagare och lånebibliotekets innehåll  

 

Av lånebibliotekets kunder utgjorde ungdomar och studerande 34 %, akademikerna var nästan 

bara en fjärdedel så många, 9 %, och den enskilt största gruppen utgjordes av arbetare och 

hantverkare med 51 %. Den minsta gruppen var, precis som i inköpskatalogen, 
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borgarekategorin, som utgjorde endast 6 %. Kvinnorna utgjorde sammanlagt 24 %
57

.  

  Studenterna och akademikerna i Lund hade, som tidigare nämnts, tillgång till 

stora forskningsbibliotek med universitetsbiblioteket i spetsen, men för dem som inte 

studerade eller forskade var dörrarna stängda. Borgarna och arbetarna var alltså de grupper 

som fick skaffa sig böcker på annat vis. Borgarna, som vanligen hade en annan ekonomi än 

arbetarna och hantverkarna, kunde i större utsträckning köpa böcker. För arbetarna och 

hantverkarna däremot var de kommersiella lånebiblioteken en lösning. Där fick man låna 

böcker billigt, och för samma summa som det kostade att köpa en bok, kunde man via 

lånebiblioteken få låna kanske fyra, fem eller ännu fler böcker. Det var alltså med all 

sannolikhet ekonomiska faktorer som gjorde att kategorin arbetare och hantverkare var den 

största bland Sjöbloms låntagare. Ungdomar och studenter har ju vanligtvis också begränsade 

ekonomiska resurser, och det förklarar troligtvis varför de utgör den näst största gruppen 

bland låntagarna. 

  Lånebiblioteket innehöll troligtvis en annan typ av litteratur än vad forskarna 

och studenterna behövde för studier och arbete, och det kan möjligtvis förklara varför bara 9 

% av låntagarna var akademiker. De böcker jag sett som definitivt kommer från Sjöbloms 

lånebibliotek är inte direkt några vetenskapliga storverk. Det är istället böcker som den breda 

allmänheten nog tyckte om att läsa. Några exempel är: Flora Macarthy, eller IRLAND av 

Lady Morgan, Nyeste Repertorium for Moerskabs-Læsning utg. av A. P. Liunge och En half 

Million, veckotidning för alla stånd och åldrar. Buntarna med kvitton avslöjar också några 

titlar på böcker som lånats ut: Framtidsmän (troligtvis av Georg Nordensvan, tryckt 1877), 

Erik Sjöblad (troligtvis Erik Sjöblad – den svenske Robinson, tryckt 1882), Fältskärn III 

(tredje delen av Topelius Fältskärns berättelser), Lifvitpåspel, Vindskuporna Paris (troligtvis 

av Emelie Flygare-Carlén) samt Kaparkaptenen. När Sjöblom, som ovan nämnts, gjorde 

reklam i Lunds Stads Adresskalender benämndes biblioteket som ”Roman-lånbibliotek”, 

något som väl framgår av ovanstående titlar.    

 

 

                                                           
57 För mer information, se avsnittet om könsfördelningen nedan. 
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1895 års inköpskatalog 

 

Som den handskrivna titeln antyder (”del III”), är detta troligtvis bara en av flera delar av 

Dagbok för 1895. Kanske har det funnits en liknande volym som förtecknat alla försäljningar, 

vem som köpt vad och till vilket pris etc., och en tredje volym som förtecknat något annat, 

men detta är tyvärr den enda av de åtminstone tre delarna som mig veterligt har överlevt till 

idag.  

 

Utgifter över året 

 

Sjöbloms utgifter för inköp av böcker m.m. under 1895 indikerar att han hade en ganska god 

omsättning. Antalet inköp per dag var stort. En jämförelse med historiska 

konsumentprinsindexdata från SCB
58

 ger en indikation på hur mycket den genomsnittliga 

utgiften för bokinköp per dag hos Sjöblom år 1895, 15 kronor, motsvarar i dagens 

penningvärde. En sådan jämförelse är alltid svår att göra, särskilt då det gäller priser på 

böcker, som alltid varierat kraftigt genom åren. KPI låg år 1895 på 75,9 och vid slutet av år 

2008 på cirka 4400. Något som kostade ca 76 kronor 1895 skulle därmed kosta cirka 4400 

kronor år 2008. Man kan alltså säga att priserna år 2008 var ca 58 gånger högre än år 1895 

(4400/75,9). En dagsutgift på ca 15,30 kr år 1895 borde alltså motsvara närmare 890 kr 

(15,30x58) i 2008 års penningvärde. Om Sjöblom har haft råd att köpa böcker för i snitt 

nästan 900 kronor per dag i dagens penningvärde måste han självklart ha haft inkomster som 

var betydligt större. Diagrammet som visar hur mycket Sjöblom köpt för under 24 dagar spritt 

under hela året (se figur 4) har många toppar och dalar, men det går ändå att se några 

generella drag över året. De största inköpssummorna ligger i början eller slutet av terminerna. 

Undersökningen har visat att det var flest ungdomar och studenter som sålde böcker till 

Sjöblom, och kanske beror uppgångarna i inköp på att studenterna avslutat sina kurser och 

kommit till Sjöblom för att sälja sina kursböcker. Under sommaren har Sjöblom gjort inköp 

för relativt låga belopp, mellan tre och femton kronor per dag, men så snart skolan och 

universitetet öppnat igen ligger inköpen på tjugo kronor eller mer per dag. Det högsta 

inköpsbeloppet, nästan tre gånger högre än snittbeloppet, ligger strax innan jul, den 15 

                                                           
58 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____33895.aspx  

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____33895.aspx
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december. Studenterna och ungdomarna hade nyss slutat skolan och behövde kanske 

dessutom extra pengar till julklappar eller hemresor.  

  Det är viktigt att notera att det av mina tabeller inte framgår hur många böcker 

Sjöblom köpt in, utan undersökningen ovan visar bara hur Sjöbloms inköp är spridda över 

året och hur mycket han betalat för böckerna de undersökta dagarna. 

 

Sjöbloms inköp utöver böcker 

 

Katalogen förtecknar som sagt inte bara inköp av böcker utan troligtvis merparten av de 

utgifter Sjöblom haft under året för sin verksamhet, dock med undantag för eventuell hyra, 

utbetalningar av löner och driftskostnader. De vanligaste övriga utgifterna är betalning till 

bokbindare, portokostnader, inköp av gamla frimärken, gamla mynt, bokhyllor och 

trycksaker. Anteckningar om portoutgifter bevisar att Sjöblom också skickat böcker, ibland 

även till utlandet. Inköpen av gamla mynt, frimärken och grafik är så pass omfattande att det 

tyder på att Sjöbloms verksamhet ibland nästan gränsade till antikvitetshandel. Den 4 maj 

1895 har Sjöblom gjort två större inköp. Det ena innefattar allehanda trycksaker och det andra 

är ”Lånbiblioteks-kataloger” till en kostnad av 66,75 respektive 87 kronor. 87 kronor 

motsvarar i dagens penningvärde över 5000 kronor, en oerhörd summa för annat än ett stort 

antal kataloger, och det är därför inte osannolikt att Sjöblom köpt in ett helt parti för att sälja 

vidare. Det som Sjöblom köpt för 66,75 kronor kan till stor del vara för eget bruk, men till 

exempel termometrarna, albumen för versinskrivning och stilböckerna kan nog även de tänkas 

vara inköpta för vidare försäljning. 

  

Bokbindare 

 

Den oftast återkommande utgift som Sjöblom haft, utöver bokinköpen, är betalning till 

bokbindare. Under de fyra undersökta månaderna år 1895 har Sjöblom använt sig av tre olika 

bokbindare: Gubben Engström, Fr. Wounch och bokbindare Otto Andersson. Det är oklart om 

alla tre varit utbildade bokbindare. Den ende som faktiskt benämns med titeln bokbindare är 

Otto Andersson. Fr. Wounch är den flitigast anlitade bokbindaren under den undersökta tiden. 

För de sammanlagt 28 tillfällen (under de fyra undersökta månaderna) då Sjöblom använt sig 

av bokbindare har han betalat sammanlagt drygt 71 kronor. Jag vill dock lyfta fram att det är 
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svårt att dra några långtgående slutsatser utifrån dessa siffror, då betalningarna kanske gällde 

flera böcker i taget. Vissa större klumpsummor har kanske därmed inte kommit med i denna 

beräkning, och det är möjligt att betalningarna skedde med ojämna mellanrum, medan 

bokbinderisamarbetet eventuellt fortgick löpande. Vissa dagar hade Sjöblom utgifter till flera 

bokbindare samtidigt och ibland gick det veckor mellan bokbinderiutbetalningarna. Generellt 

sett kan man säga att Sjöblom betalade mer pengar på våren/sommaren än på hösten/vintern 

till bokbindare. 71 kronor är kanske ingen enorm summa, men man får inte glömma att det 

kostade betydligt mindre att binda in böcker under denna tid jämfört med idag. Sjöblom har 

alltså använt sig av bokbindare i snitt åtminstone varje vecka. Det kan röra sig om 

reparationer, eller hela ombindningar, och vi vet inte heller hur många böcker det gällt. Man 

kan dock, utifrån inköpskatalogen, fastställa att Sjöblom använt sig av bokbindare 

regelbundet. Han har troligtvis under årens lopp haft åtskilliga bokbindare, det finns till 

exempel, som tidigare nämnts, indikationer på att han anlitat sin son för bokbinderiarbete, och 

under hans samlade verksamhetsår måste en mycket stor mängd böcker ha skickats till 

bokbindare. Sjöblom har alltså värnat om skicket på böckerna så till den grad att han antingen 

låtit utföra reparationer på dem eller in- eller ombindningar av dem. 

 

Bokauktioner 

 

Precis som i dagens Lund hölls det under Sjöbloms tid bokauktioner, och det framgår både av 

inköpskatalogen och av andra källor att Sjöblom var en flitig besökare på dessa. William 

Lengertz berättar om Sjöblom: ”På auktioner var han nästan alltid tillstädes och om han någon 

gång uteblev, vållade detta en viss misstämning, ty hans jovialiska person och originella sätt 

att framföra sina bud höll publiken vaken och intresserad. Och särskilt det, som slogs bort för 

10 öre ropet, hade i Sjöblom en säker köpare”
59

.  

 Under hela år 1895 har Sjöblom vid 14 tillfällen betalat sammanlagt 812 kronor 

för auktionsinköp. Det är möjligt att Sjöblom köpte särskilt mycket av de allra billigaste 

böckerna, som Lengertz antyder i citatet ovan, men om han bara köpt billiga böcker måste det 

ha blivit en mycket stor mängd. I dagens penningvärde motsvarar summan Sjöblom lagt på 

auktionsköp över 46 000 kronor. De största summorna ligger under våren och hösten, kanske 

för att det, som idag, var då de flesta bokauktionerna ägde rum. Katalogen är, som sagt, 

                                                           
59 Lengertz 1940, s 154.  
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skapad av baksidor av titelblad från Lunds bokauktionskammares kataloger och de ger en 

indikation på hur många större bokauktioner som ägde rum vid slutet av 1800-talet. Vid flera 

av de större summorna har Sjöblom skrivit ”Katalog No 1” eller ”Katalog No 3, 4, 5”, och det 

överensstämmer väl med antalet bokauktioner att döma av uppgifterna på titelsidorna. 

Uppskattningsvis har fyra till sex bokauktioner med katalog ägt rum i staden varje år. 

Storleken på inköpsbeloppen varierar kraftigt och det är inte säkert att alla summor är för 

inrop av böcker, utan det kan även i några fall röra sig om t.ex. bokhyllor. Detta gäller kanske 

främst de mindre beloppen. 

 

Inköp den 11 maj 1895 

 

Genom att titta på en dags händelser i inköpskatalogen kan man få en inblick i hur böckerna 

bytte ägare i Sjöbloms butik och några exempel på vilka människor man kunde möta på 

Lunds gator vid mitten av 1890-talet. Lördagen den 11 maj 1895 har troligtvis elva olika 

personer sålt sammanlagt 17 böcker till Sjöblom för allt som allt 15 kronor och 50 öre. 

Bokbindaren Wounch har också fått 4 kronor och 15 öre för utfört arbete. Bland försäljarna 

finns tre gymnasister, Emil Larsson, Hermelin
60

, en person med okänt namn, studerande Peter 

Thilander, kandidat Strömgren, den välkände överliggaren Samuel ”Sam” Ask, en 

uppasserska, fröknarna Nordström, baron Claes Cederström samt ännu en känd person, 

fotografen Lina Jonn. Det är en mycket blandad skara, män och kvinnor, ungdomar och 

vuxna, välbärgade och mindre bemedlade. Det de har gemensamt är att de alla, på just denna 

dag, varit i Sjöbloms affär för att sälja böcker, och det säkerligen med olika motiv. 

Uppasserskan har kanske sålt sin Christi Svanesång för att dryga ut lönen eller för att få råd 

att köpa en annan bok och Baron Cederström sålde kanske de fem böckerna för att få mer 

plats i bokhyllan. 

 Inköpskatalogen blir ett slags kortvarig dagbok, dels för antikvariatet, dels för 

var och en av personerna som finns förtecknade i den. Genom att undersöka vilka utgifter 

Sjöblom haft just detta datum, den 11 maj år 1895, får vi reda på ett av de ärenden som elva 

olika människor i Lund har haft en lördag för över 110 år sedan. 

 

                                                           
60 Inte Erik Hermelin (1860-1944), känd översättare, författare m.m. som vistades i Lund.  
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De som sålde böcker till Sjöblom 

 

Den definitivt största gruppen av Sjöbloms ”försäljare” utgjordes, som ovan nämnts, av 

ungdomar och studenter (46 %). Antalet akademiker (26 %) var större än antalet arbetare och 

hantverkare (16 %), vilka utgjorde den näst minsta gruppen. Den minsta gruppen utgjordes av 

borgare, militärer och överklass, som sammanlagt stod för endast 12 % av försäljningen till 

Sjöblom. Kvinnorna utgjorde sammanlagt 12,5 %
61

. Granskar man de olika grupperna 

närmare lägger man märke till att större delen av akademikerkategorin (över 80 %) utgörs av 

kandidater, som även de skulle kunna räknas till ”studerande”. I Sjöbloms butik kunde de 

studerande finna inte bara skolböcker/kurslitteratur och källtexter, utan också pennor, bläck, 

olika typer av anteckningsböcker, skrivpapper och färgat papper. När de avslutat en 

utbildning eller kurs var de ofta tvungna att sälja sina gamla böcker för att kunna köpa nya 

böcker och skrivmaterial. Det förklarar troligtvis varför ungdomar och studenter samt 

akademiker tillsammans utgjorde över 70 % av dem som sålde böcker till Sjöblom. Det är 

också värt att minnas att Sjöblom inledde sin verksamhet just med försäljning av begagnade 

skolböcker, och i sin annons i adresskalendern för år 1889 gör Sjöblom t.o.m. reklam för 

”brukade skolböcker m.m. till salu”
62

.  

  Vissa kunder återkommer med jämna mellanrum, som till exempel överliggaren 

Samuel (Sam) Ask och kandidat ”doktor” Fredrik Carlson, som vid ett otal gånger sålt böcker 

till Sjöblom. Ibland återkommer Carlson flera gånger per dag, och han står utan tvekan för 

över hälften av köpen som Sjöblom gjort av ”kandidater”. Utan Carlsson skulle 

akademikerkategorin med andra ord vara mindre. 

  Borgare, arbetare och hantverkare ”konsumerade” kanske inte böcker i samma 

utsträckning som ungdomarna och akademikerna, och i borgarnas fall är det dessutom snarare 

så att de helt enkelt behöll de böcker de läste. Att andelen arbetare och hantverkare som sålt 

böcker till Sjöblom är större än andelen borgare som gjort det behöver därmed inte betyda att 

de förra ägde fler böcker. Snarare tyder det på att de inte hade råd eller plats att behålla dem. 

De vanligast förekommande yrkesgrupperna inom arbetar- och hantverkarkategorin är 

bokbindare, typografer, handlande och poliser. Alla dessa yrkesgrupper är gränsfall mellan 

arbetar- och borgarkategorin, och de utgör sammanlagt över hälften av arbetar- och 

                                                           
61 För mer information, se avsnittet om könsfördelningen nedan.  

62 Collin 1889. 
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hantverkarkategorin. Antalet ”äkta” arbetare som sålt böcker till Sjöblom är därför mycket 

lågt.  

 

Ett tvärsnitt av Lunds befolkning 

  

Av kunduppgifterna i inköpskatalogen och lånekatalogerna kan man dra slutsatsen att 

Sjöbloms kunder skilde sig ganska radikalt från dem som handlar i dagens antikvariat i Lund. 

Tittar man till exempel på listan över vilka som sålde böcker till Sjöblom den 15 maj 1895 ser 

man att det är en mycket blandad skara. Mycket tyder på att antikvariatets och 

lånebibliotekets användare utgjorde ett tvärsnitt av Lunds befolkning i betydligt högre 

utsträckning än vad dagens antikvariatsbesökare utgör (dock med undantag av 

könsfördelningen, se nedan). Sjöblom gjorde också betydligt fler inköp (och sålde troligtvis 

också betydligt mer) per dag än vad dagens antikvariatsägare i allmänhet gör, och antalet 

kunder var troligtvis betydligt fler, trots att stadens invånarantal idag är många gånger högre 

än då. Antikvariatet verkar ha spelat en större roll för lundensarna då än nu. Ett exempel är 

studenter och skolungdomar, som utgjorde antikvariatets vanligaste kunder och dagligen kom 

till butiken för att köpa eller sälja studielitteratur, men som idag bara i undantagsfall är 

återkommande kunder hos stadens antikvariat. 

   

… bortsett från könsfördelningen… 

Att andelen kvinnor som sålde till Sjöblom (12,5 %) eller lånade böcker (24 %) var 

förhållandevis liten har redan konstaterats. Varför såg det ut så här? Lånebibliotekets kunder 

utgjordes, som tidigare nämnts, till över hälften av arbetare och hantverkare. Granskar man 

denna kategori särskilt ser man att bara sex av totalt 106 är kvinnor. I två av tre av de övriga 

kategorierna är fördelningen en annan; bland ungdomar och studerande såväl som bland 

borgarkategorin utgör kvinnorna över hälften av låntagarna. Det är alltså bara i akademiker- 

och arbetar- och hantverkarkategorin som männen är i majoritet. Arbetarnas och 

hantverkarnas löner var inte höga, och kvinnliga arbetare hade ännu lägre löner. Så även om 

lånebiblioteket var en av få möjligheter för många arbetare och hantverkare att få tillgång till 

böcker, så har det troligtvis inte varit något som de kvinnliga arbetarna och hantverkarna har 

kunnat unna sig i större utsträckning. Av de kvinnliga arbetare och hantverkare som är 

förtecknade i lånebibliotekets kataloger är tre kassörskor, två är jungfrur och en är kontorist.  
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 Det är nog inte ekonomiska bekymmer som i första hand hindrat kvinnliga 

akademiker från att låna böcker, utan snarare deras försvinnande låga antal. Hedda Andersson 

(1861-1950) blev 1880 Lunds Universitets första kvinnliga student
64

, och kvinnor var ännu ett 

antal decennier senare inte vanliga vid universiteten. Så till skillnad från arbetande kvinnor, 

som faktiskt förekom i ganska stor utsträckning, var antalet kvinnliga studenter ytterst litet. 

Den enda kvinnan med ”akademikertitel” i lånekatalogerna är professorska, d.v.s. en som var 

gift med en professor.  

 Av de 15 låntagare som tillhör borgarekategorin utgör kvinnor åtta stycken. 

Samtliga har titeln ”fru” eller ”enkefru”. Bland ungdomar och studerande utgör kvinnor en 

knapp majoritet, med 34 av totalt 67. Samtliga har titeln ”fröken”. Så i de av lånebibliotekets 

kategorier som kvinnor faktiskt hade förutsättningarna att dominera, har de gjort det. 

 Bristen på jämställdhet är tydlig när det gäller dem som sålde böcker till 

Sjöblom. Endast 1/8 av försäljarna var kvinnor. Varför är andelen kvinnor så mycket mindre 

bland dem som sålde böcker till Sjöblom jämfört med dem som lånade böcker?  

 Av totalt 66 försäljare i kategorin ”ungdomar och studerande”, en grupp som i 

lånekatalogerna dominerades av kvinnor, är endast 12 kvinnor. Tre av dessa är ”flickor” och 

nio har titeln ”fröken”. Som tidigare nämnts, var den största gruppen som sålde böcker till 

Sjöblom ungdomar och studenter. De sålde sina gamla skolböcker till Sjöblom, och det var 

kanske först i gymnasiet, då skolungdomarna fick en större mängd böcker, som detta blev 

aktuellt. Först år 1870 blev det tillåtet för kvinnor att ta studenten i Sverige
65

, och det är därför 

inte konstigt att de flesta unga kvinnor inte hade några större mängder skolböcker att sälja 

vidare. Om det var ont om kvinnliga gymnasister, så var antalet kvinnliga akademiker, som 

ovan nämnts, än ovanligare. Den enda kvinnan med ”akademikertitel” som sålt böcker till 

Sjöblom var gift med en doktor.  

 Om det var få arbetande kvinnor som hade råd att låna böcker, så måste det ha 

varit ännu färre som haft råd att köpa, och i förlängningen sälja böcker. Statistiken över 

arbetare och hantverkare som sålt böcker till Sjöblom talar sitt klara språk. Inte en enda av 

dessa 23 är en kvinna. Även i borgarkategorin, en grupp som i lånebiblioteket dominerades av 

kvinnor, är andelen kvinnor liten, endast fyra av arton. Att kvinnor köpte böcker var säkert 

långt ifrån lika vanligt som att en man gjorde det. Man kan därför även tänka sig att det 

                                                           
64 http://www.med.lu.se/om_fakulteten/fakultetens_milstolpar/hedda_andersson (besökt 2009-10-15) 

65 Ibid.  

http://www.med.lu.se/om_fakulteten/fakultetens_milstolpar/hedda_andersson
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kvinnliga bokägandet existerat i så liten omfattning att det varit få som haft någon bok att 

sälja vidare. 

 

Anteckningar och kvitton 

 

Anteckningar i böcker 

 

Att identifiera vem som gjort anteckningar och dylikt i böcker är en svår konst. Spåren i 

böcker efter tidigare ägare har ofta förstörts av bokbindare, senare ägare, eller av slitage. När 

det gäller Sjöbloms böcker kan man nog räkna med att en hel del av hans anteckningar och 

prisuppgifter har tagits bort, och om man inte har turen att kunna identifiera någon av 

böckerna med hjälp av till exempel inköpskatalogerna, så är man helt beroende av de spår 

som finns kvar i böckerna. Detta leder till att det idag är svårt att fastställa exakt vilka av de 

böcker jag köpte in från antikvariatet vid flytten från Klostergatan som funnits i verksamheten 

sedan Sjöbloms tid (eller genom inköp kommit tillbaka). 

 Sjöbloms anteckningar i böcker framhåller ofta respektive boks särskilda 

kvalitet eller ger upplysningar som kan vara av intresse för en eventuell köpare. Sjöblom var 

aldrig sen att notera i en bok att den var ovanlig. Han skrev ofta antingen ”Sällsynt” eller 

ibland bara ”s.”, kort och gott, på frampärmens spegel. Sjöblom värdesatte sina böcker högt, 

och var noggrann med att utpeka deras speciella kvaliteter. När det gäller upplagors storlek, 

utgivningsupplysningar (”Ej mera än Del. I utkom.”) eller uppgifter om författare och 

förläggare kan Sjöbloms uppgifter ibland vara guld värda även idag, även om hans 

kommentarer ibland bör tas med en nypa salt. Sjöblom var, som sagt, aldrig sen att ge en bok 

epitet som ”Sällsynt”, ”Rar” och ”Ytterst ovanlig”. Paradoxalt nog saknar dessa böcker ofta 

prisuppgift. Kanske var det Sjöbloms påstådda ”bibliomani” som hindrade honom från att 

sälja dem?  

 

Sjöbloms kodsystem 

 

Sjöblom använde sig, förutom av vanliga anteckningar, av ett slags kodsystem i sina böcker 

som nog få förutom han själv begrep sig på, även under hans livstid. Det rör sig om siffer- och 
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bokstavskombinationer, och de återfinns oftast nederst på frampärmens spegel. Några 

exempel på sådana ”koder” är ”P.301”, ”T.33.”, ”P.30”, ”P.341 b”, ”P.27b o P. 28” och ”P. 

178”. Ingen av dessa böcker har några prisuppgifter, och det kan därför tänkas att de har 

ingått i lånebiblioteket. Aftonstjernan. Poetisk kalender för år 1833 av E. Dahlgren, som har 

nummer ”P. 27B o P. 28” är särskilt intressant. Den är sammanbunden med Sylfiden. Poetisk 

kalender för år 1840 av Euphrosyne och Dahlgren, och på dennas titelblad står antecknat ”P. 

28” (se ill. 22). Det betyder alltså att varje enskild titel verkar ha haft ett särskilt nummer. 

Samma bok är intressant av ännu en anledning. Den har nämligen ännu ett nummer antecknat 

överst på frampärmens spegel: ”No 4985 o 87.”. Det är långt ifrån säkert, men det kan tolkas 

som att boken först ingått i lånebiblioteket, och att den sedan har fått nytt nummer för att ingå 

i antikvariatsdelen av Sjöbloms verksamhet. Boken har dock ingen prisuppgift på den nionde 

sidan, bara ett ”4.50”, i Sjöbloms handstil, i övre vänstra hörnet på frampärmens spegel. 

Kanske hade Sjöblom inte börjat med att skriva priset på sida nio när han prissatte denna bok? 

 Sjöbloms numrering av böckerna är något av ett mysterium. Min gissning att 

böckerna med de kodliknande beteckningarna ”P. 28” och liknande skulle ha ingått i 

lånebiblioteket är långt ifrån säker. Det finns nämligen några faktorer som problematiserar det 

hela ytterligare. Några av böckerna med stämplar från lånebiblioteket är också försedda med 

nummer, men inte med bokstäver. Så har till exempel Nyeste Repertorium for Moerskabs-

Læsning och Flora Macarthy, eller IRLAND, som båda ingått i lånebiblioteket, följande 

nummer: ”No 21454 (5 band)” respektive ”No 24673 2ne band”.  

  Buntarna med kvitton bidrar även de med viktig information. Jag har, som 

tidigare nämnts, valt att lämna dem intakta. De innehåller rikligt med information och är 

värda en noggrann undersökning, något som tyvärr inte ryms inom ramarna för denna studie. 

Jag har därför begränsat mig till att använda mig av de kvitton som är synliga utan att 

buntarnas omsorgsfullt gjorda knutar måste lossas. Det översta kvittot i den mindre av de två 

buntarna handlar om vilka böcker kyparen Carl Ottergren lämnat och lånat, och i några fall 

har Sjöblom antecknat vilka nummer de tillbakalämnade böckerna har. Ottergren har lämnat 

”Framtidsmän” och ”No 1605-7: myst”. Man kunde alltså, utan tvekan, låna böcker som hade 

enbart sifferkod. Det är värt att notera att Sjöblom inte konsekvent noterat böckernas nummer. 

Ottergren har ju även lämnat tillbaka ”Framtidsmän”, och på det översta kvittot i den andra 

bunten kan man läsa att kandidat E. H. Svensson återlämnat ”Lifvetpåspel”, ”Vindskuporna 

Paris” och ”Kaparkaptenen”, och för ingen av dessa titlar har Sjöblom antecknat något 

nummer. Varför, kan man fråga sig, antecknade inte Sjöblom alla böckers nummer? Kanske 

var det så att han bara hade en av varje av de titlar han antecknat, medan ”No 1605-7” 
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möjligtvis bara var en av flera dubbletter eller delar av ett större verk? Det är mycket svårt att 

säga säkert. 

  Sjöblom lånade alltså ut de böcker som hade numrering, kanske både de med 

bokstavskombinationer och de som endast hade siffror. Men vilka böcker sålde han? Var det 

helt enkelt så att böckerna i säljlagret inte var numrerade? Katalogen på LUB spelar en 

nyckelroll här. Den förtecknar tusentals böcker, vilket datum Sjöblom köpt böckerna, vem 

han har köpt dem av, hur mycket han har betalat för dem och, om han sålt dem, när och för 

hur mycket. Böckerna står antecknade i katalogen i prydlig ordning, efter nummerordning. Så 

med hjälp av bokens ”id-nummer” kunde Sjöblom snabbt leta reda på den i katalogen och 

genast få detaljerad information om vad han betalat för den o.s.v. och där även anteckna hur 

mycket han sålt den för. En bok som finns med i katalogen, Illustrerad Nisse-Kalender för 

1871 (se ill. 23), köpte Sjöblom in för 25 öre den 27 oktober 1876 av sin kollega G. L. 

Tullstorp. Det finns inga uppgifter om att den blivit såld, till skillnad från andra böcker på 

samma sida i katalogen. Just detta exemplar av Nisse-Kalender hittade jag senare bland 

böckerna jag köpt in från antikvariatet (efter över hundra års väntan lyckades den bli såld!). 

Den är hårt nött efter nästan 133 år i antikvariatet ägo, men vad mer intressant är, den har 

också ett nummer antecknat. På titelbladet (häftesomslaget är borta) har Sjöblom antecknat 

”No 9312”, överensstämmande med bokens nummer i katalogen. Numret är, om än betydligt 

lägre, av samma typ som lånebiblioteksböckernas, men denna bok har, precis som de andra 

böckerna som stod på samma sida i katalogen, varit till salu. Även ovan nämnda Nyeste 

Repertorium for Moerskabs-Læsning finns också med i katalogen och verkar ha varit till salu. 

Sjöblom köpte in verket år 1879 på auktion för 50 öre men har inte lyckats sälja det. 

Katalogen kan också avslöja vilken bok som döljer sig bakom numret ”No 1605-7”, som 

kyparen Ottergren lämnade tillbaka, nämligen Alexandre Dumas Isaac Laquedem. Sjöblom 

köpte in verket den 7 augusti 1873 och har sedan, intressant nog, sålt det på julafton år 1878. 

Som dessa exempel visar, har böcker som haft numrering som denna kunnat både köpas och 

lånas. Det kan förklara hur Sjöblom lyckats hålla i sär sina båda verksamheter; Troligtvis är 

det så enkelt som att Sjöblom i allmänhet inte gjorde skillnad på sitt antikvariat och sitt 

lånebibliotek. Alla böcker var begagnade. Ville man kunde man låna dem. Men man kunde 

också välja att köpa dem. Böckerna kunde på så sätt ge intäkter i väntan på att bli sålda.  

 

 



 55 

Korrespondensen 

 

Kuvertet med korrespondens mellan advokat E. Diechmann och Sjöblom om firman C. G. 

Sacht & Co ger en unik inblick i hur Sjöblom skötte ekonomiska ärenden utanför butiken. 

Korrespondensen sträcker sig över åren 1883 till 1891, och det är inte säkert att den är 

komplett. Det äldsta brevet är från C. G. Sacht & Co, som berättar att de flyttar hela sin 

verksamhet från Köpenhamn till Berlin. Man förstår så småningom att allt inte är helt väl 

ställt med företaget, som mycket riktigt snart benämns som ”konkursfirman”. Några månader 

senare gör Sjöblom anspråk på 10 kronor som han skickat in till Sacht & Co efter att 

konkursbeskedet kommit, via brev till Diechmann. Under årens lopp sker diverse 

förhandlingar mellan Diechmann och Sjöblom, som uppenbarligen har haft en del pengar i 

Sacht & Co's konkursbo. Sjöblom verkar ha haft en rad obligationer i Sacht & Co, och det är 

gissningsvis huvudsakligen pengarna för dessa som han önskat hämta ut. Sjöblom skriver ett 

antal brev för att få sina pengar och lyckas så småningom. Han får vid flera tillfällen 

utbetalningar från firman via Diechmann. Den största utbetalningen, 45 kronor och 20 öre, får 

han den 8 juli 1887, där dock 36 kronor redan har dragits av för avgifter. I det senast daterade 

brevet, från oktober 1891, gör Sjöblom krav på 3 kronor och 19 öre.  Sjöblom kämpar för att 

få tillbaka sina pengar, här i ett brev från den 19 oktober 1884: ”Skulle så vara att Ni af en 

tillfällighet komma att träffa Chefen för firman Sacht & Co förlita jag mig på Eder humanitet 

och dristar mig bedja Eder vara af den godheten tillsäga om de ifrågavarande rek. brefs 

återsändande med inneslutna 20 kr.”. Trots Diechmanns kommentarer i ett brev från oktober 

1884 att ”De omskrevne 20 Kr. ere ikke indgaaede i Boet, der toges i Behandling i September 

1883” och att ”Firmaets chef opholder sig ikke i Danmark og kommer neppe nogen sinde til 

Danmark”, lyckas Sjöblom så småningom återfå åtminstone merparten av sina efterfrågade 

pengar. 

 

Sjöbloms medhjälpare 

 

Det berättas att Sjöblom arbetade ensam, eller möjligtvis med någon hjälp från sin 

hushållerska: ”(...) i stort sett skötte han den [verksamheten] själv med hjälp av sin 
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hushållerska Johanna (...)”
66

. Det finns flera faktorer som tyder på att Sjöblom inte arbetat 

ensam i sin butik. Den tidigare nämnda stora stämpeln avslöjade att Sjöblom inte bara haft 

lånebibliotek i Lund, utan även i Malmö, och det troligtvis med samma öppettider på båda 

platserna. Sjöblom kan ju omöjligt ha varit i båda städerna samtidigt, och det betyder att fler 

än han själv måste ha arbetat med verksamheten. De båda lånekatalogerna är så gott som 

fullständigt skrivna av en annan hand än Sjöbloms, och stavningen skiljer sig generellt 

betydligt från Sjöbloms. Lägg till exempel märke till stavningen av Elektriker (ElekriKärr) 

och Gjutare (Juttare)! Sjöblom skriver alltid ”Gymnasist”, men i lånekatalogerna står det 

oftast ”Junasist” eller ”Jumnast”. På några ställen har Sjöblom själv skrivit in uppgifter, och 

då blir skillnaden i handstil och stavning ytterst tydlig. Hushållerskan Johanna Schönbeck 

hjälpte enligt Lengertz till i butiken, och det kan ha varit hon som höll i pennan, men det kan 

också ha varit någon annan. Det framgår inte av Lengertz när eller hur länge Johanna 

Schönbeck arbetade hos Sjöblom. Adressuppgifter i de båda katalogerna pekar på att de med 

stor sannolikhet använts i Lund, och antingen är det Johanna Schönbeck som hållit i pennan, 

eller så har Sjöblom haft minst tre anställda – städerskan Johanna Schönbeck, en person med 

ansvar för filialen i Malmö och en tredje anställd som har stått för införandet av information i 

lånekatalogerna. Ett tredje alternativ är att Johanna Schönbeck, åtminstone för en tid, ensam 

ansvarat för butiken i Lund och att Sjöblom skött den i Malmö, men det verkar osannolikt. 

Dessutom finns möjligheten att Sjöblom fått hjälp av sin son. 

 

Bilden av Sjöblom 

 

Det aktuella undersökningsmaterialet ger en annan bild av Sjöblom och hans antikvariat än 

den man får från de få befintliga tryckta källor som handlar om honom. Den som har skrivit 

absolut mest om Sjöblom, William Lengertz, blandade ihop saker och ting redan under 1930-

talet, bara ett drygt decennium efter Sjöbloms frånfälle. Man ser inte ofta Sjöbloms förnamn 

utskrivet, utan i allmänhet endast initialerna J och A. I Lundensia från 1938 anger dock 

Lengertz att Sjöbloms förnamn är Johan A.
67

 Att kontrollera detta var svårare än jag kunde 

                                                           
66 Lengertz 1938, s. 2.  

67 Ibid, s. 18.  
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tro, men av en lapp i en av Sjöbloms böcker
68

, av ett brev från 1883, adresserat till Sjöblom, 

och av kyrkboken för Sankt Petri församling, såväl som av en stämpel i en av Sjöbloms 

böcker, framgår det att Sjöbloms förnamn var Jacob Albert och inget annat. Om Sjöblom 

hette Jacob eller Johan är kanske inte av stor vikt, men det ger ändå en indikation på bristande 

källkritik och forskning från Lengertz sida, och visar även på hur små kunskaperna om 

Sjöblom är. Lengertz förmedlar en del av den stämning som rådde hos Sjöblom och han ger 

sin egen syn på verksamheten och dess ägare. Kanske har Lengertz sett Sjöblom som en 

konkurrent och medvetet valt att skildra honom på ett lite romantiskt vis. Man får en livlig 

bild av en gammal farbror som sedan länge tappat kontrollen över sin verksamhet och som i 

det närmaste kan betraktas som ett antikvariatsoriginal från en annan tid. Problemet med 

Lengertz skildringar är att Sjöblom hade haft sin verksamhet i 24 år när Lengertz föddes, och 

Lengertz tidigaste skrift om Sjöblom är från 1929, d.v.s. sju år efter Sjöbloms död. Sjöblom 

var en äldre man redan under Lengertz studietid och det är kanske framför allt bilden av den 

snart 70-årige Sjöbloms sista verksamhetsår som Lengertz förmedlat till eftervärlden. En 

människa och hans verksamhet förändras mycket under 55 år, och det är mycket möjligt att 

Sjöblom under sina sista år inte längre orkade driva verksamheten på samma sätt som i yngre 

dagar. 
 När man går igenom det material som Sjöblom lämnat efter sig, med 

lånekataloger, inköpskataloger, kvitton, brev och blyertsanteckningar i böcker framkommer 

som sagt en bild som går på tvärs med den annars rådande uppfattningen om Sjöblom som en 

slarvig och ”illa organiserad” antikvariatsbokhandlare. Få antikvariat idag har en mer 

noggrann och detaljerad bokföring över sina kunder och inköp än vad Sjöblom hade under 

slutet av 1800-talet, och antikvariatets öppettider, sex dagar i veckan och 13 timmar varje dag, 

är minst sagt respektingivande. Även om det inte med säkerhet går att säga om Sjöblom hade 

dessa öppettider även år 1895, så visar de ändå vilka öppettider han har haft tidigare. Att 

lånebiblioteket hade stängt under ”sön- och helgdagar” och att det haft öppet ”alla 

söckendagar” överensstämmer oftast med inköpskatalogens inköpsblad eller rättare sagt 

avsaknaden av dessa. Varje bok har betytt något för Sjöblom, även för de oansenligaste tryck 

har Sjöblom ofta noterat både namn och titel på personen han köpt boken av, hur mycket han 

gett för boken, vilken dag han har köpt den och i vissa fall
69

 när och för hur mycket han sålt 

                                                           
68 Medbunden lapp med information om Sjöbloms Lån-Bibliotek i Nyeste Repertorium for Moerskabs-Læsning 

af A. P. Linge (Tredie Bind, Kjøbenhavn, 1833). 

69 I den handskrivna katalogen på LUB. 
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boken. De detaljerade katalogerna, numreringen i böckerna och inköp av ”nummer till 

bokhyllor”, för tankarna till en modern bokhandel med streckkoder på böckerna och 

ämnesindelade hyllor, snarare än ett vanligt antikvariat idag. 

 Lengertz ger en bild av Sjöblom som snål och slarvig då han till exempel 

berättar om Sjöbloms auktionsvanor: ”[...] särskilt det, som slogs bort för 10 öre ropet hade i 

Sjöblom en säker köpare.”
70

. Tittar man på auktionsinköp Sjöblom gjort under år 1895 finns 

det visserligen en del billiga inköp, som dock inte sällan kanske idag skulle ha betraktats som 

fynd, men adderar man auktionsinköpen för året får man en ansenlig summa. Sjöblom köpte 

ofta och mycket, men att han var en som köpte på sig böcker utan tanke eller smak kan 

avfärdas. Sjöblom köpte med all sannolikhet även in till sitt lånebibliotek på bokauktionerna, 

och av Sjöbloms låntagare efterfrågades, som buntarna med kvitton och några böcker ur 

lånebiblioteket tyder på, kanske andra böcker än den typen av inrop som väckte respekt bland 

kollegorna. Så många av Sjöbloms omtalade ”10-öresinrop” var kanske taktiska inköp som 

gick direkt till lånebiblioteket.   

 Men Sjöblom har verkligen inte bara köpt 10-öresböcker. I inköpskatalogen 

finns, som tidigare nämnts, en del riktiga fynd. Att Sjöblom framför allt skulle ha handlat med 

värdelös litteratur stämmer alltså inte. Lengertz ger för övrigt själv exempel på  titlar och 

priser för några av Sjöbloms mer rara böcker: Per Brahes Oeconomia eller Huusholdz-Bok för 

ungt adelfolk (Visingsö, 1677) och O. Willmans Kort berättelse om konungariket Japan 

(Visingsö, 1673) kostade 12 respektive 4 kronor, Atlas till Friherre Klinckowströms bref om 

de Förenta Staterna i Amerika 1818-1820 (Stockholm 1824) och Linnerhjelms Brev under 

resor i Sverige (Stockholm 1797-1816) kostade 16 respektive 10 kronor styck
71

. Det handlade 

om böcker som är oerhört sällsynta idag och betingar priser på tusentals kronor om de alls 

finns att köpa. 

 Många av fynden i undersökningen pekar på att Sjöblom har haft god ordning 

och översikt över sin verksamhet. Han har velat ha koll på vem som lånade, vilka böcker det 

rörde sig om, och på vilka villkor det skedde. Lånebibliotekets regler lämnar ingen situation åt 

slumpen, och det måste ha varit något av en utmaning för en presumtiv låntagare att sätta sig 

in i vilka skyldigheter och rättigheter man som låntagare hade. Om man inte lämnade tillbaka 

böckerna i tid fick man böta tre öre per bok och dag, och om man rev bort bladet med reglerna 

fick man böta fem öre till exempel. Att få rätt pris för en bok har nog också varit viktigt för 

                                                           
70 Lengertz 1940, s. 154.  

71 Lengertz 1929.  
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Sjöblom. Han har ofta motiverat sina priser med kommentarer i böckerna, riktade direkt till 

eventuella köpare. Korrespondensen mellan Sjöblom och advokat E. Diechmann visar på att 

Sjöblom verkligen inte var den som lät skulder och liknande passera utan hinder. Det verkar 

ha betytt mycket för Sjöblom att få igen sina pengar från konkursbolaget, och även om en stor 

del av den ursprungliga summan försvann i avgifter, har det nog varit viktigt för Sjöblom att 

han fick rätt. Vare sig det handlade om tre öre för en försenad bok eller 80 kronor i ett 

internationellt företag i konkurs, har Sjöblom engagerat sig för att få igen sina pengar. 

 Sjöblom måste uppenbarligen ha brytt sig mycket om sina böcker. En 

biblioman, som han ibland beskrivits som, samlar nog böcker på hög och bryr sig inte 

nämnvärt om deras fortsatta förvaring och öde; så länge de ingår i samlingen är allt väl. Men 

Sjöblom har inte bara haft sina böcker ordnade i ett system, med numrering och 

katalogförteckningar, utan han har också ofta låtit binda in eller reparera böcker hos 

bokbindare. Det är, som sagt, möjligt att Sjöblom under sina sista år inte längre haft samma 

ordning i butiken som under sina yngre år, men man får inte glömma att den påstådda 

slarvigheten, i den mån den funnits där, föregåtts av kanske decennier av stor noggrannhet 

och flit från en av den svenska antikvariatshistoriens stora företrädare.  
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SLUTSATS 

 

Studien är, som tidigare nämnts, baserad på några få fragment av ett större material från 

Sjöbloms 55-åriga verksamhet som har överlevt till våra dagar. Undersökningen är inte en 

komplett studie över antikvariatets historia, över Sjöbloms lånebibliotek eller ens över 

inköpskatalogen för år 1895. Dels går det att hämta mer information ur de redan undersökta 

källorna, dels finns det fortfarande material som väntar på att undersökas, som kvitton, 

anteckningar i böcker samt katalogen - och annat material - på LUB, och eventuellt även på 

annat håll. 

 De sekundärkällor jag använt förmedlar framför allt anekdoter om Sjöblom och 

ger på så sätt en bild av den stämning som rådde i Sjöbloms affär under hans senare 

levnadsår. Min undersökning visar dock att den i flera avseenden inte stämmer överens med 

verkligheten – åtminstone inte för den undersökta perioden. 

 

Jag har med hjälp av undersökningen av det historiska materialet och sekundärkällor kunnat 

visa på följande för den undersökta perioden: 

 

 Att Sjöblom drev en bred verksamhet, som inkluderade antikvariat, lånebibliotek, 

pappershandel och i viss mån antikvitetshandel, och att han frekvent samarbetade 

med bokbindare. 

 Att lånebiblioteket främst innehöll romaner och att Sjöblom sannolikt slutade med 

låneverksamheten någon gång mellan 1903 och 1905 samt att han med stor 

sannolikhet bedrev låneverksamhet i Malmö parallellt med den i Lund. Jag har visat 

på tänkbara anledningar till varför det skedde just då.   

 Att Sjöblom gjorde stora inköp på bokauktioner, utöver ganska omfattande löpande 

inköp från privatpersoner. 
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 Att Sjöblom hade ett avancerat identifikationssystem för sina böcker med individuell 

numrering, samt kataloger med detaljerade uppgifter om böckerna och deras förvärv.  

 Att Sjöblom inte arbetade ensam.  

 Att den vedertagna bild av Sjöblom som slarvig, samt påståendet att Sjöblom handlat 

endast med billig och ointressant litteratur, inte stämmer – åtminstone inte för den 

undersökta perioden. Sjöblom framstår istället som en ambitiös och tämligen 

välorganiserad bokhandlare med kontakter både i och utanför Lund, och med god 

ordning på både sina böcker och sin ekonomi.  

 Att Sjöblom sannolikt betydde mycket för lundensarna och deras möjligheter till 

läsning, inte minst för dem som inte hade tillgång till universitetets samlingar och att 

hans kunder med all sannolikhet utgjorde ett tvärsnitt av Lunds socialgrupper (dock 

med förbehåll för att antalet kvinnor var relativt litet). Det var framför allt ungdomar, 

studerande och akademiker som sålde böcker till Sjöblom, medan arbetare och 

hantverkare utgjorde majoriteten av Sjöbloms låntagare. Jag har även kunnat ange 

tänkbara anledningar till varför fördelningen såg ut som den gjorde. Sjöbloms 

verksamhet förefaller ha varit starkt präglad och beroende av universitet och dess 

studenter.   

 Att andelen kvinnor som lånade var dubbelt så hög som andelen kvinnor som sålde 

böcker samt att kvinnorna generellt sett var betydligt färre än männen. Jag har också 

visat på tänkbara anledningar till dessa skillnader. 

 Att ett närmast fragmentariskt material, eller pusselbitar, ur en 55 år lång 

verksamhet, kan bidra med värdefull information på en rad olika områden. Det 

undersökta materialet har inte bara kastat nytt ljus över Sjöbloms verksamhet utan i 

viss mån även över bokmarknaden i Lund för mer än 100 år sedan.  
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