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Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger 

og tidsskrifter 
af 

Torsten Schlichtkrull 

 
Der har i tidens løb været brugt mange forskellige stempler på UB / UB2 / DNLB 
(Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek). Her vises et udvalg. 

Stemplerne kan fx være placeret på forpermens inderside, på fribladet, foran eller bag på 
titelbladet og på indersiden af bagpermen. Tavler er stemplet på bagsiden, uden for 
billedfeltet. 

Stemplerne er af meget forskellig størrelse. Dette afspejles ikke i illustrationerne. 

 
Gummistempler 
 
UB’s egne stempler: 

 

AFD. 2 

Nederst til venstre på indersiden af forpermen. 

Formentlig brugt i forbindelse med adskillelsen af UB i 1938. 

 

Bibliotheca Universitatis Hauniensis 

Bruges forskellige steder i bogen.  

I anvendelse 2005. 

Muligvis taget i brug i forbindelse med totalrevisionen 1979-84. 

 

BIBLIOTHECA UNIVERSITATIS HAUNIENSIS 

Bruges bag på plancher samt andre steder i bogen.  

I anvendelse 2005. 

 

BIBL. UNIV. HAVNIENSIS 

Bl.a. brugt foran på titelbladet. 

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET KBHN 

 

Bibliothèque de l'Université Copenhague Danemark 

Sjældent anvendt. 
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B. U. H. 

Bibliotheca Universitatis Hafniensis 

 

B. U. H. 

Bibliotheca Universitatis Hafniensis 

 

B. U. H. 

Bibliotheca Universitatis Hafniensis 

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET OG DET CLASSENSKE BIBLIOTEK 
KJØBENHAVN 

Stempel med Engelhardts logo fra 1914. 

 

Universitetsbiblioteket København 

 

Universitetsbiblioteket 2. Afd. · København N.  

 

 

Universitetsbiblioteket 2. Afdeling Nørre Allé 49 

 

UB KBH 

Samme form også brugt som guldstempel. 

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 2. AFDELING  
NØRRE ALLÉ 49 DK-2200  KØBENHAVN N 

 

 

 

Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 
Universitetsbiblioteket 2 Nørre Allé 49· 2200 København N 

Stemplet ses her hhv. på bogside og på forsnittet af en bog. 

 

Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 
Universitetsbiblioteket  Nørre Allé 49· 2200 København N 

Samme stempel som ovenstående. 2-tallet efter Universitetsbiblioteket 
skåret bort 2005. 

 

LÆSESALEN 

Sættes på fribladet over håndskrevne signaturer. 

 

 

 



EjermaerkningDNLB.doc 17. december 2012 3 (15) 

Andres stempler: 

 

 

CLASSENSKE LITTERATUR SELSKAB 

Det Classenske Litteraturselskab for Læger, hvis bibliotek er overtaget 
af Universitetsbiblioteket.  

Det runde stempel er det mest brugte. 

Det er ikke undersøgt, om dubletter er udskilt og kan findes i fri 
handel. 

 

KONGL: CHIRURG: ACADEMIE 

Det kongelige kirurgiske akademi, hvis bibliotek indgik i 
Universitetsbiblioteket efter sammenlægningen af det kirurgiske 
akademi og det medicinske fakultet omkring 1840. 

Det store  
kongelige 
Bibliotek 

 

Ikke set ved hastigt gennemsyn i magasinet august 2005, men formodes 
at være til stede, om end i begrænset omfang. 

Vil ofte(st?) optræde sammen med en indklæbet mærkat:  
Overført … 

 

I.D.E. 

Stempel fra udvekslingsinstituttet. Vil optræde på bøger i mange 
biblioteker. 

 

Tidligere ejer 

Mange forskellige muligheder. Vil ofte(st?) være kombineret med en 
meddelelse om overførsel el.lign. 

 

 

Billede 
mangler 
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Guldstempler 

UB’s egne stempler: 

 

AFD. 2 
Set nederst til venstre på forpermen. 

Angiver tilhørsforhold til UB2. 

 

UB KBH 

Angiver tilhørsforhold til UB (1 eller 2). 

Ofte placeret på bogryggen. 

 

B.U.H. 

Bibliotheca Universitatis Hafniensis 

Stemplet på forperm eller ryg. 

 

Univ.-Bibl. 

Universitetsbiblioteket 

Stemplet på ryggen, og muligvis forperm. 

 

[Københavns Universitets våben] 

Tre halve løver. 

Set nederst til venstre på forpermen, på ryggens læder. 

B.A.H. 

 

B.A.H. 

Bibliotheca Academia Hafniensis 

Stemplet på forperm eller ryg. Kun brugt i en kort periode i 1700-tallet 
(?).  

Ret sjældent, set tidligere, men ikke set ved hastig gennemgang august 
2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 
mangler 
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Andres stempler: 

 

Det Classenske Bibliotek 

J.F. Classens våben. 

Det Classenske Bibliotek blev i 1867/8 forenet med UB. 
Landbrugsfaglige bøger og en del dubletter blev givet til 
Landbohøjskolens Bibliotek.  

Der ses jævnligt classenske bøger i fri handel.  

 

Det kongelige Bibliotek 

Bøger overtaget fra KB bærer den regerende monarks monogram. Her 
Chr. 7’s spejlmonogram. C7 er blot et eksempel.  

Vil ofte(st?) optræde sammen med en indklæbet mærkat:  
Overført … 

 

K.H.B. 

Muligvis Kongens Håndbibliotek. Også forsynet med rigsvåben. 
Overført fra KB. 

 

Den polytechniske Læreanstalt 

Den polytekniske Læreanstalt (nu: DTU). Biblioteket blev i sin helhed 
overført til UB i sidste halvdel af 1800-tallet. 

 

Læseselskabet for Kunstnere og Haandværkere 

Endnu et eksempel på en bog, som har stået et andet sted før. Også 
forsynet med B.U.H.-stempel. 
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Etiketter 

 

Univ.-Bibl. 

Etiket til at sætte uden på bogen. Sædvanlig placering er 
øverst til venstre på bindets forside. 

 

UNIV.-BIBL. 

Etiket til at sætte uden på bogen. Sædvanlig placering er 
øverst til venstre på bindets forside. 

 

UNIV.-BIBL. Afd. 2 

Etiket til at sætte uden på bogen. Sædvanlig placering er 
øverst til venstre på bindets forside. 

 

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET OG DET CLASSENSKE 
BIBLIOTEK KJØBENHAVN 

Etiket til at sætte på indersiden af forpermen. 

Motiv: UB’s logo (Engelhardt, 1914). 

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET OG DET CLASSENSKE 
BIBLIOTEK KJØBENHAVN 

Samme etiket som ovenstående med håndskreven tilføjelse. 

 

[UB’s logo] DANMARKS NATUR OG LÆGE 
VIDENSKABELIGE BIBLIOTEK 

Etiket til at sætte uden på bogen. Sædvanlig placering er 
øverst til venstre på bindets forside. 

Taget i brug 2004.  

Også med håndskrevet titel. 

 

C R IX [eller andet royalt monogram] 

Etiket til at sætte uden på bogen. Sædvanlig placering er 
øverst til venstre på bindets forside. 

Etiket med kgl. monogram.  

Bogen overført fra KB. 
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Overført fra det kgl. Bibliotek til Universitetsbiblioteket 
[evt. årstal] 

Etiket på permens inderside. Findes i flere farver og 
typografier. 

Bøger, som er forblevet i KB-opstillingen mangler ofte(st?) 
etiket om overførsel. I disse tilfælde kan fastlæggelse af 
ejerforhold kun ske v.h.a. pladssignaturen og 
katalogapparaterne. 

 

 

Ex donatione REGIA. 1730. 

Etiket i bog fra KB’s dubletsamling, overført efter branden i 
1728. 

Placeret på permens inderside. 

Årstallet kan variere. 

Der findes tilsvarende etiketter med andre donatorer. 

 

EMTUS 

Etiket i bog, som er blevet indkøbt efter branden i 1728. 

Placeret på permens inderside. 

Årstallet kan variere. 

 

SKÆNKET TIL UNIVERSITETSBIBLIOTEKET … 

Mærkat til at indskrive årstal og giverens navn. 
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Håndskrevne ejermærkninger 

 

 

B. U. H. 

Bibliotheca Universitatis Hafniensis. 

Håndskrevne ejermærker af denne type er særdeles almindelige og ses 
på titelbladet i mange bøger. 

En del bøger bærer noter om, at de er givet til Universitetsbiblioteket. 

Disse dedikationer er sædvanligvis håndskrevne og lader sig ikke illustrere ved et enkelt 
billede. Eksempel: 
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Pladssignaturer 

Pladssignaturen er en betegnelse, som angiver bindets plads på hylden. Bøger og 
tidsskrifter er næsten altid forsynet med signatur på indersiden af permen, øverst til 
venstre. Der er flere typer signatur. For en komplet oversigt se Kirsten Snoers 
katalogregistreringsprojekt. 

Fra 1983 er bøger desuden forsynet med en signatur nederst på ryggen. Den har form af to 
farvede bånd (farverne varierer) og en signatur af typen: Et eller to bogstaver og to 
talgrupper adskilt af en bindestreg, fx Ba 00-34. 

I 1930’erne og 1940’erne skete der store litteraturoverførsler mellem KB og UB. En del af 
de fra KB overførte bøger er sat imellem de oprindelige UB-bøger, mens en anden stor del 
er blevet i KB’s opstillingssystem. Disse bøger, som ejes af og befinder sig på DNLB, 
kaldes KB-samlingen. Praktisk taget alle de til UB overførte bøger er trykt før 1900. 

Bøger og tidsskrifter kan være opstillet efter format. Formatbetegnelser kan være Fol. 
Max.; Fol. eller 2°; 4° og 8°.  

Bøger 

 

  

 

KB-samlingen 

Opstilling efter protokolkatalogerne. 
Signaturen bestående af to tal adskilt af komma eller komma 
og bindestreg. 
Eksempler: 9, 110; 52, 254b; 128,-6 

KB-med 
Signaturen er KB Med, men den findes kun sporadisk. 
Revisionsstregkoderne har betegnelsen KB Med. 

Den gamle KB-signatur findes ofte, men kan være fjernet.  
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UB-samlingen indtil ca. 1967. Nummererede grupper 
 

Signaturen består af formatbetegnelse, en forkortet betegnelse 
for faget og et nummer, evt. efterfulgt af et nyt tal efter en 
skråstreg. 
Formatbetegnelser kan være: Fol. Max.; Fol. eller 2°; 4° og 8° 

Eksempler:  
8° Geogr. 2435 
Fol. Med. An. 3425 
8° Zool 23516/500 

Geologi har sit eget system. 

 

 

UB-samlingen indtil ca. 1967. Unummereret medicin og 
perifere fag 

 
Signaturen består af en formatbetegnelse, en forkortet 
betegnelse for faget og evt. en præcision. 
Især i perifere fag er der mange forskellige varianter, se den 
komplette oversigt. 
                                                                                                                       
Eksempel:                                                                                                         
8° Kolera 

 

 

 

Udenlandske disputatser 

Disputatserne er delt op i flere undergrupper: 

 Før 1941, delt i format og undergrupper såsom Fil og 
Med. Opstillet i en alfabetisk række i bindekapsler. 

o Ikke ejermærket, ingen signatur 

 1941-1962, opstillet i bindekapsler, alfabetisk for hvert 
år. 

o Ikke ejermærket, ingen signatur. Kun forsynet 
med formatbetegnelse (8° eller 4°) 

 1963-1979, opstillet i numerus currens, delt i formater. 
o Indtil ca. 1969 ikke ejermærket 
o Eksempel: 4° Disp 63-10 

 1980ff, opstillet i numerus currens, ikke delt i format. 
o Ejermærket med stempel 

Nye disputatser bliver ikke forsynet med 
stregkode, før de skal udlånes. 

o Eksempel: DISP 03 1326 
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UB2 ca. 1960-1968 

Nummererede grupper. 
Signaturen består af en formatbetegnelse, en forkortelse for 
faget, årstal (to cifre) og et løbenummer. 

Eksempler: 
8° Fys. 67-234 
4° Zool. 66-678 

 

UB2 1969-1985 

Signaturen består af to talgrupper adskilt af bindestreg. 

Første talgruppe er på tre cifre og angiver format og 
anskaffelsesår.  

Anden talgruppe er et løbenummer, såkaldt numerus 
currens. 

Eksempel:  
875-2316 

 

 

 

 

UB2/DNLB 1986ff 

Signaturen består af et eller to bogstaver og to talgrupper 
adskilt af bindestreg. 

Signaturen er anbragt nederst på bogryggen og på indersiden 
af permen, øverst til venstre. 
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Læsesalen 

På læsesalen bruges rygsignaturer på samme måde som i 
bogsalen.  

På inderpermen står blot "Læs.". Egentlig signatur findes 
nederst på første friblad. 

 

Tidsskrifter 

 

 

Indtil 1969 

Signaturen består af to bogstaver og et tal, et såkaldt Cutter-
nummer. Der kan være et bogstav, fx U, foran signaturen. 
Signaturen kan have en formatbetegnelse foran. 

Der optræder ofte tillige en signatur af samme type som ved 
bøger. 

Eksempler:  
8° An 345 
Jo 234 

 

 

 

1970ff 

Opstillingen blev ændret og signaturen indskrænket til et "t" 
(for tidsskrift), eventuelt med en formatbetegnelse foran. På 
et tidspunkt er man ophørt med at skrive "t" 

Der er ofte skrevet et stort R øverst til venstre på hæftets 
forside. 
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VSS – Videnskabelige Selskabers Skrifter 

 

Magasinoverskæring ved 1989 uden ændring af 
opstillingssystemet. 

Signaturen består evt. af en formatbetegnelse, de tre 
bogstaver VSS, evt. som V.S.S., og et nummer. 

Eksempel:  

VSS 8600 
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Stregkoder 

Revisionsstregkoder 

Sidder i de bøger, som er omfattet af totalrevisionen 1979-85. 

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 2. AFD. 

Revisionsstregkode 

Over stregkoden bibliotekets navn samt fag og format. 

Revisionsstregkoden sidder på permen i forbindelse 
med signaturen. Hvis denne placering ville komme til at 
skjule tekst, ex libris el.lign., er den sat andetsteds. 

 

Udlånsstregkoder 

Der er sat stregkode på samtlige tidsskrifter fra 1983 og frem og på bøgerne fra 1986 og 
frem. Ældre materiale får stregkode, når der kommer en bestilling. 

Stregkoden er trykt på en selvklæbende mærkat, hvor bibliotekets navn også er påtrykt. 
Der kan stå Universitetsbiblioteket 2. afd. eller Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige 
Bibliotek. 

Materiale før 1900 har siden 2004 fået isat stregkode i forbindelse med udlån.  

Stregkodeetiketten på bøger efter ca. 1997 er indlejret i en plaststrimmel, som sættes 
nederst på omslaget. 

DNLB’s stregkoder og forlagenes (som regel trykt bag på bøgerne) skal ikke forveksles. 

Stregkodernes placering er som følger: 

 Bøger 
Før 1986 sidder stregkoden inden i bogen (første friblad) eller udenpå, alt efter hvornår 
bogen er blevet stregkodet. 
1986 til begyndelsen af 1998 enten på permen eller på fribladet. 
Efter begyndelsen af 1998 uden på bindets forside. 
Hvis bindet skønnes værdifuldt sidder stregkoden altid inde i bogen. 

 

 Tidsskrifter 

o Hæfter 
Stregkode på bindets forside. Samme sted hver gang(?). 

o Indbundne tidsskrifter 
Stregkoden sidder uden på hæftet. Indbundne årgange har stregkoden inden i 
bindet eller uden på, alt efter hvornår bindet er blevet stregkodet. 
Hvis bindet skønnes værdifuldt, sidder stregkoden altid indeni. 
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Universitetsbiblioteket, 2. afd. 

Første generation af stregkoder. 

Selvklæbende. 

 

Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 

Selvklæbende. 

 

 

Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 

En overgang var der en stavefejl på etiketterne. 

Selvklæbende. 

 

Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek 

Papirstregkode til brug i gamle bøger (over 100 år på 
udlånstidspunktet). 

Taget i brug 2004. 

Stregkoden er af papir. Der benyttes et andet klæbestof end 
ved de selvklæbende stregkoder. 

Stregkoden sidder fortrinsvis nederst på første blad efter 
permen, det være sig friblad eller titelblad. Hvis denne 
placering skjuler tekst eller andet, vælges en anden placering. 

 

 


