
Skjønnlitteratur i norske bibliotek på 1700-tallet 
 

Denne databasen inneholder skjønnlitterære titler fra et representativt utvalg på ti norske 

bibliotek på 1700-tallet (leiebibliotek, boksamlinger, skolebibliotek og utlånsbibliotek). 

Databasen kan brukes til å lete etter hvilke bibliotek som for eksempel hadde et eksemplar av 

Charlotta Dorothea Biehls oversettelse av Don Quixote, til å finne ut hvor mange bibliotek 

som hadde den tyske versjonen av Schillers Die Räuber, eller til å få en oversikt over hvor 

mange franske bøker som fantes i Videnskabselskabets bibliotek i Trondheim.  

Sett under ett gir databasen en oversikt over skjønnlitterære bøker på dansk og på andre språk 

i private og offentlige bibliotek i Christiania (nå Oslo), Bergen, Trondheim og Drammen på 

1700-tallet. 

 

Databasen er laget av Karin Kukkonen og Marit Sjelmo for NFR-prosjektet «Litterære 

verdensborgere. Bøkers transnasjonale forbindelser i det tidligmoderne Norge» (LitCit). 

https://www.nb.no/forskning/litteraere-verdensborgere/ 

 

For digitale versjoner av danske (dansk-norske) bøker, se bibliografien Norske bøker 1519–

1850 https://www.nb.no/bibliografi/nor1519/ 

 

 

Bibliotekkataloger brukt for å lage databasen, inklusive forkortelser 

Katalogene er valgt ut for å dekke bibliotekenes ulike formål i Norge på 1700-tallet, fra 

boktrykkerens og bokhandlerens bigeskjeft med å leie ut bøker i tillegg til salg, private 

samlinger som ble åpnet for offentligheten, skolebibliotek som også ble brukt av elever, 

lærere og offentligheten og leseselskapenes boksamlinger. 

 

 

Christiania (Oslo) 

Christiania = Christiania Læse-Sælskabs Nye Skrifter (Christiania, 1784). 

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018110626014  

(Et leseselskap) 

 

Diurendahls = Fortegnelse over endeel indbundne Bøger, som ere til Leie hos Boghandler 

Diurendahl i Christiania (Christiania, 1797). 

(Et leiebibliotek driftet av bokhandel Diurendahl) 

 

Deichmanske = Katalog over Cancelliraad Carl Deichmans Bibliotek; skjenket til Christiania 

by, 1780 (faksimile: Oslo, bd. 1, 1976). 

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018082048001  

(Carl Deichmans privatsamling var tilgjengelig for offentligheten og ble den første samlingen 

som gikk inn i Christiania bys utlånsbibliotek. Katalogen inneholder Deichmans opprinnelige 

samling.) 

 

Katedralskolen = Katalog over Christiania Katedralskoles Bibliothek (Christiania, 1883). 

(Christiania Katadralskoles bibliotek var tilgjengelig for elever, lærere, tidligere elever og 

deres familier. Bare bøker publisert frem til 1800 ere tatt med i databasen.) 

 

Landcadet = Udtog af Catalogen over det Kongl. Norske Landcadet-Corpses offentlige 

Bibliotek (Christiania, 1812).  

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090527040 

https://www.nb.no/forskning/litteraere-verdensborgere/
https://www.nb.no/bibliografi/nor1519/
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018110626014
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018082048001
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090527040


(Skolens bibliotek var tilgjengelig for elever, lærere og tidligere elever. Bare bøker publisert 

frem til 1800 er tatt med i databasen.) 

 

Trondheim 

Trondheim 1783 = Indbydelsens Plan til et almindeligt Læse-Selskab i Trondheim 

(Trondheim, 1783). 

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090927002 

(Et leseselskap) 

 

Trondheim V = Catalog over Det Norske Videnskabersselskabs Samlinger (København, 

1808).  

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017101626010 

 (Norges eldste vitenskapsselskap, opprettet i 1760. Biblioteket var tilgjengelig for 

offentligheten. Bare bøker publisert frem til 1800 er tatt med i databasen.) 

 

Bergen 

Bergen 1790 = Fortegnelse over Det Bergenske Læse-Selskabs samtlige Danske Bøger 

(Bergen, 1790). 

(Et leseselskap. Katalogen inneholder bare bøker på dansk.) 

 

Bergen Utenlandske = Fortegnelse over de Böger som Læseselskaben for Udenlandsk 

Literatur har anskaffet i aarene 1796–1800 (Bergen, 1800). 

(Et leseselskap som spesialiserte seg på bøker på utenlandske språk.) 

 

Drammen 

Schousted = annonser i Norske Intelligenz-Seddeler 26. aug. 1789, 14. okt. 1789, 5. mai 1790 

og 6. april 1791 

(Schousted var bokhandler som også drev med utleie av bøker.) 

 

 

Bibliografisk innhold 

Databasen inneholder informasjon om forfatternavn, tittel, utgivelsesår, språk, originalspråk 

og sjanger.  

Titler er angitt slik de står oppført i katalogene (dvs. ikke med fullstendig bibliografisk 

tittelangivelse). 

Utfyllende informasjon i tillegg til kataloginnførslene er lagt inn for forfatternavn, 

utgivelsesår (jf. den danske nasjonalbibliografien, rex.dk), språk, originalspråk og sjanger. 

Sjangerkategoriene er:  

Roman, skuespill (inkluderer syngespill), episk poesi, fortellinger og samleverk. 

Ikke alltid har vi kunnet etablere hvilken utgave det henvises til, hvis denne informasjonen 

ikke fremgår av katalogene. I disse tilfellene er det lagt inn kommentarer i databasen. 
 

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090927002
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017101626010

