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This master's thesis asks two main questions concerning the history of the City and Uni
versity Library of Gothenburg: what was the prevailing view of the library and its role? What 
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By critically examining extensive source material mainly from the library archives and city 
and state records, these conclusions are drawn: the City and University Library was regarded 
as a purely scientific library by all involved except the state as early as the 1920s. The state did 
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in its repeated refusals to grant the library support both before and after 1946. · 
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Kapitel 1. Inledning 

Goteborgs universitetsbibliotek ar ett av Sveriges storsta vetenskapliga bi
bliotek. Det har samma stallning som de tre gamla statsbiblioteken- Kung
liga biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek och Lunds universitetsbiblio
tek. Dessa tre bibliotek grundades under 1500- och 1600-talen. Det yngsta, 
Lunds universitetsbibliotek, grundades 1666 och fick ri:itt till pliktexemplar 
1698. Ar 1950 erholl Goteborgs stadsbibliotek som fjiirde bibliotek i landet 
samma ratt och 1961 fick det status av universitetsbibliotek med alit vad det 
innebar av mojligheter och formaner. Det iir om tiden innan forstatligandet 
denna uppsats skall handla. 

Problemformulering, fragesHillningar och avgransningar 

I borjan av detta sekel, narmare bestiimt 1904, skrev Aksel Andersson, se
dermera overbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, en redogorelse 
for forskningsbiblioteken i Sverige. Denna redogorelse var iimnad for en in
ternationell liisekrets och avfattad pa engelska; The research libraries of 
Sweden. Fyra bibliotek behandlas i denna skrift: Kungliga biblioteket, Upp
sala universitetsbibliotek, Lunds universitetsbibliotek samt Goteborgs stads
bibliotek. Nar vi i borjan av uppsatsarbetet liiste denna skrift fann vi det 
anmarkningsvart att stadsbiblioteket riiknades som ett av de fyra forsk
ningsbiblioteken i Sverige redan 1904. Stadsbiblioteket sags visserligen i 
skriften vara mindre an de ovriga tre, men grundresonemanget iir anda att 
det ar ett bibliotek av samma karaktiir som de tre iildre biblioteken. Vid 
denna tid var vi sa pass inliista pa iimnet att vi visste att stadsbiblioteket i · 
borjan av seklet inte fick nagot statligt stod och ett ganska ringa stod fran 
Goteborgs stad. Anda betraktades det uppenbarligen som ett forsknings
bibliotek, en forpliktigande beniimning, av en hogt uppsatt bibliotekarie 
inom den vetenskapliga biblioteksviirlden. Fragorna kring dessa forhallan
den blev alit fler under det fortsatta uppsatsarbetet. 

Uppsatsens forsta problemomrade blir diirfor synen pa Goteborgs stads
bibliotek. Hur uppfattades stadsbiblioteket? For att kunna besvara denna 
huvudfraga kommer vi att undersoka hur olika aktorer, i och utanfOr bi
blioteksvarlden, sag pa stadsbiblioteket och dess roll. De aktuella aktOrerna 
iir stadsbiblioteket sjiilvt, dess huvudsakliga finansiiir, dvs Goteborgs stad, 
statsmakterna och de tre statliga forskningsbiblioteken. 

Uppsatsens andra problemomrade behandlar varifran stadsbiblioteket er
holl stOd, fdimst ekonomiskt men iiven av annan art. Vilket var forhallan
det mellan stadsbiblioteket och Goteborgs stad och mellan stadsbiblioteket 
och staten i detta avseende? Vilka fOriindringar kan hiirvidlag iakttagas un-
der den aktuella period en? · 

Dessa tva problemomraden kommer att behandlas parallellt for att sedan 
kopplas ihop i en sammanfattande slutanalys dar de stalls mot varandra. 
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i Finns det nagon overensstammelse mellan hur biblioteket uppfattades och 
vilket stod det erholl? 

Den undersokta perioden ar 1891-1961, dvs tiden fran det att stadsbiblio
teket borjade sin verksamhet tills dess att det blev ett statligt universitets
bibliotek. Vi kommer att anvanda oss av ett kronologiskt perspektiv med 
tyngdpunkten lagd pa de foreteelser vilka star i en direkt relation till upp
satsens fragestallningar. Uppsatsens huvuddel; kapitel 3, 4 och 5, ar krono
logiskt avgransade enligt foljande: 1891-1927 omfattar tiden fran det att bi
bliotekets verksamhet tog sin borjan 1891 till chefsbytet 1927, 1927-1946 om
fattar tiden fram till beviljandet av det forsta ekonomiska stodet fran staten 
och 1946-1961 som omfattar tiden fram till det att staten overtog Goteborgs 
stadsbibliotek. 

Som synes ar de huvudsakliga aktorerna i detta sammanhang sta tliga och 
kommunala myndigheter. Vi har valt att, med ett undantag, den Heyman
ska donationen 1915, inte behandla de privata donationernas betydelse fOr 
biblioteket, trots att de givetvis ocksa utgjorde ett stod. Orsaken till detta ar 
att de privata donationernas betydelse for biblioteket ar ett tillrackligt stort 
och komplicerat amne fOr en egen uppsats. Att inom ramen for denna upp
sats pa ett tillfredsstallande satt behandla dem later sig darfor inte goras. 

F orskningsHige 

Det finns inte mycket skrivet om Goteborgs universitetsbiblioteks aldre 
historia. De framstallningar som finns har det gemensamt att de inte har 
nagot analyserande syfte och ar oproblematiserade. Den forsta av dessa ar 
Karl Warburgs bidrag om Goteborgs museibibliotek, Biblioteket 1861-1886, i 
Goteborgs Museums jubileumsskrift, Goteborgs musei tjugofemars-beriit
telse, i samband med dess ~ugofemarsjubileum. I denna behandlas rnusei
bibliotekets verksamhet 1861-1886. Lars Wahlin forfattade under sin tid som 
overbibliotekarie en festskrift och en minnesskrift om Goteborgs stadsbiblio
tek, festskriften, Goteborgs stadsbibliotek. Festskrift med anledning af den 
nya biblioteksbyggnadens invigning den 6 oktober 1900, ar 1900 vid inflytt
ningen i den egna byggnaden och minnesskriften, Goteborgs stadsbibliotek 
1890-1915: minnesskrift, ar 1915 vid bibliotekets tjugofemarsjubileum. I 
samband med stadsbibliotekets femtioarsjubileum 1941 gavs ytterligare en 
minnesskrift ut, Goteborgs stadsbibliotek 1891-1941: minnesskrift. Bland in
nehallet i denna marks en detaljerad historik av overbibliotekarie Seth 
Severin Hallberg. Vid bibliotekets hundraarsjubileurn 1991 gavs den senaste 
minnesskriften ut, Goteborgs universitetsbiblioteks andra halvsekel 1941-
1990, till karaktaren snarast en bildkronika med korta tillhorande text
avsnitt. 

I ovrigt innehaller tidskrifterna Biblioteksbladet och Nordisk tidskrift for 
bok- och biblioteksviisen vissa langre artiklar och notiser om biblioteket un
der den aktuella tidsperioden. Aven dessa ar av helt deskriptiv karaktar och 
syftar inte till att analysera eller problernatisera sitt amne. 
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Kallor och metod 

For den problemstallning och de fragor vi har formulerat for var uppsats 
finns ett stort kallmaterial. Detta bestar av de handlingar vilka Goteborgs 
stadsbibliotek avkastade under sin sjuttioariga historia och forvaras numera 
till storsta delen i Goteborgs universitetsbiblioteks ambetsarkiv samt i vissa 
mindre delar pa Stadsarkivet i Goteborg. Bland detta material finns allt fran 
styrelsens protokoll till kassabocker och verifikationer fOr inredning av bi
bliotekets bokmagasin. 

Det material som ar av intresse for derma uppsats ar ·styrelsens protokoll 
med bilagda handlingar. Det enda existerande register over detta material ar 
ett handskrivet "Generalregister" over arenden som behandlats i styrelsen 
mellan aren 1900-1944. Vi har emellertid inte anvant oss av detta da det vid 
stickprov inte visat sig vara helt tillforlitligt. Styrelsens protokoll omfattar 
cirka 1 250 sidor och ar for de forsta ~ugo aren, cirka 250 sidor, handskrivna. 
Dessa protokoll har genomgatts i svit och har sedan fungerat som en 
"sprc1ngbrada" vidare in i det omfattande bilagematerialet. Detta har sedan 
kunnat studeras i de delar som har relevans for vara fragestallningar. Mate
rialet ar for tiden fram t o rn 1954 ordnat helt efter kronologiska principer 
och for tiden fro m 1955 efter respektive arende. Materialet fran tiden t o m 
1954 benamns "Bilagor till styrelsens protokoll" och materialet fro m 1955 
"Handlingar". Denna skillnad satter givetvis spar i notapparaten. I notappa- . 
raten forkortas Goteborgs stadsbibliotek GSB. 

Vidare utgor GOteborgs stadsfullmiiktiges handlinga.r en betydelsefull 
kalla, da biblioteket under lang tid var en i huvudsak kommunal angela
genhet. For att orientera oss i detta mycket stora material har vi anvant de 
sakregister som finns upprattade over stadsfullmaktiges arenden. Med hjalp 
av dessa har det varit mojligt att lokalisera de fragor som ror stadsbiblioteket 
under aren 1890-1961. Handlingarna ar uppdelade i tre olika kategorier: pro
tokoll, yttranden samt handlingar. I protokollen fortecknas vad som av
handlats vid varje sammantrade, vilka beslut som fattats, forteckningar 
over voteringsresultaten osv. Om man vill folja den eventuella debatt som 
forekommit i en viss fraga far man ga till de yttranden som fortecknas for 
varje sammantrade. I handlingarna, slutligen, aterfinner man ansokningar 
om ekonomiskt stod, budgetforslag, utlatanden av olika instanser och lik
nande. Samtliga tre kategorier maste utnyt~as for att kunna folja ett arendes 
gang. 

Riksdagstrycket ar en annan av de kallkategorier vilket flitigt har anlitats 
for att belysa framst statens hallning i fragor rorande Goteborgs stadsbiblio
tek. Det material som harvidlag kommit till anvandning ar de bada kam
rarnas protokoll, Kungl. Maj:tsl propositioner, motioner samt olika ut
skottsutlatanden. 

1 Uttrycket Kungl. Maj:t, Kunglig Majestat, var under 1809 ars regeringsform (1809-1974) 
benamningen pa de statsorgan sam beslot i kungens namn, med eller utan dennes personliga 
medverkan. I foreliggande uppsats anvands uttrycket i betydelsen regeringen i sin helhet, 
olika departement eller statsrad. 
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Ytterligare en kallkategori som ar av intresse ar privata brev fran och till 
berorda personer. Genom sin mer informella karaktar har de ibland kunnat 
ge vardefulla inblickar i de olika skeenden vilka behandlas i uppsatsen. 
Forre overbibliotekarien S.S. Hallbergs efterlamnade korrespondens ar den 
som i detta sammanhang haft stOrst betydelse. Denna brevsamling omfattar 
cirka 1 300 brev och koncept till brev, de forra stallda till Hallberg, de sen are 
skrivna av Hallberg och forvaras pa handskriftsavdelningen vid Goteborgs 
universitetsbibliotek. Over samlingen finns en noggrann forteckning, vii
ken underlattat urvalet. Vi har gatt igenom betydande delar av denna brev
samling enligt en urvalsprincip som i huvudsak inneburit att vi studerat 
brev fran och brevkoncept till personer vilka omnamns i det stora materia
let fran stadsbibliotekets styrelse samt personer placerade pa framtradande 
poster inom det svenska biblioteksvasendet. Brev aven till andra personer 
an S.S. Hallberg har i viss utstrackning studerats. 

Det kallmaterial som uppsatsen bygger pa har genomgatts efter klassisk 
kallkritisk metod. De otryckta kallmaterialet, dvs materialet fran stadsbiblio
tekets arkiv och breven, har provats mot de i detta sammanhang viktigaste 
kallkritiska kriterierna; samtidighet, tendens och beroende. Vad galler sam
tidighet rader ingen tvekan om att de dokument som anvants val fyller 
kravet pa detta - de ar tillkomna i omedelbar anslutning till de forlopp och 
handelser de fOrtecknar. Tendensen ar i manga dokument uppenbar - man 
talar i egen sak, man f6rs6ker paverka i en viss riktning- men detta ar i vart 
fall inte enbart av ondo, da skilda asikter och uppfattningar darmed tydligt 
trader i dagen. Vid studiet av kallmaterialet fOrekommer det att dokument 
star i ett uppenbart beroende till varandra. Liksom i fallet med tendens kan 
denna brist icke helt sallan vara av intresse i sig sjalv. 
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Kapitel 2. Bakgrund 

Aldre vetenskapliga biblioteki Sverige- en kort historik 

Sverige har en fyrahundraarig historia pa de vetenskapliga bibliotekens 
omrade.l Under storre delen av denna tid har de tre statliga universalbiblio
teken, Kungliga biblioteket samt universitetsbiblioteken i U:ppsala och 
Lund, varit de viktigaste institutionerna inom denna sektor. Anda sedan 
1700-talet har det ocksa funnits vetenskapliga bibliotek av mer specialiserad 
karakUir, sasom Vetenskapsakademins bibliotek, Musikaliska akademins bi
bliotek samt Konstakademins bibliotek. Da dessa fyller en annan funktion 
an universalbiblioteken, kommer de inte att vidare behandlas i denna upp
sats. 

Det aldsta av de tre gamla statsbiblioteken ar Kungliga biblioteket, vars 
samlingar i sina aldsta delar stammar fran Vasakonungarnas boksamlingar. 
Under drottning Kristinas regeringstid vaxte biblioteket relativt snabbt, vil
ket en tidig skildrare av Kungliga bibliotekets historia uttrycker pa foljande 
satt: "For en stor del av sin tillvaxt hade Kungl. biblioteket salunda vapen
lyckan att tacka, men for den vida storsta delen drottningens frikostig~ 
het .. . " .2 Biblioteket oppnades nu for Hi.rda sallskap, vilket innebar att for
vandlingen fran ett privat bibliotek for monarken till ett offentligt bibliotek 
paborjades. Vid sin abdikation och pafoljande resa till Rom tog drottningen 
dock med sig de vardefullaste delarna av bibliotekets samlingar. 

Biblioteket erholl genom en kansliordning 1661 ratten till ett pliktexem
plar av varje bok som trycktes inom Sveriges granser och fick darmed rollen 
som svenskt nationalbibliotek. Nar slottet Tre Kronor brann ned 1697, for
stordes cirka tre fjardedelar av boksamlingen vilken f6rvarades pa slottet. 
Inte forran 1768 fick biblioteket en fast lokal igen, aven denna gang pa det 
kungliga slottet i Stockholm. 

Under 1700- och 1800-talen erholl biblioteket stora donationer av olika 
svenska regenter, exempelvis Gustav III, Gustav IV Adolf och Karl XV. Bi
dragen for bokinkop okade ocksa grad vis . under 1800-talet och bokbestandet 
tiofaldigades under detta sekel. Efter drygt etthundra ar pa Stockholms slott 
kunde biblioteket flytta in i en egen byggnad i Humlegarden 1877. Tillbygg
nader har sedan gjorts i olika omgangar och man anvander sig sedan lange 
av magasin och bokdepaer pa andra stallen i Stockholm med omgivningar. 

Uppsala universitetsbibliotek ar .det storsta och aldsta universitetsbiblio
teket i Sverige. Det grundades av Gustav II Adolf 1620 genom ·en donation 
innehallande bl a handskrifter fran Vadstena klosterbibliotek och andra 
medeltida handskrifter. Kungen utlovade dessutom ett arligt bidrag till bok
inkop. Samlingarna vaxte stadigt under resten av 1600-talet, inte minst ge-

1 For foljande framsHillning se Ottervik, G. och Mohlenbrock, S., Svenska bibliotek: historia, 
organisation, funktion: en oversikt, Stockholm, 1973 
2 Celsius, M.O., Kort historia aver Kung!. biblioteket i Stockholm, Stockholm, 1961, s .. 43 

7 



• nom erhallandet av bocker och handskrifter sam tagits sam krigsbyte fran 
de utdragna krigen i Europa - "Vart bibliotek gjorde lika stora framsteg sam 
·Gustavs segerrika vapen."l Det kanske mest kanda exemplet ar Codex 
Argenteus, Silverbibeln, sam Magnus Gabriel De la Gardie skankte till bi
blioteket. Biblioteket fick 1692 ratt till ett exemplar av alit sam trycktes i de 
fyra storsta svenska staderna, en ratt sam 1707 utokades till att galla tryck 
fran hela landet. 

Under 1700- och 1800-talen fortsatte samlingarna att vaxa genom fri
kostiga donationer, inkop och bytesverksamhet med andra institutioner, 
bade i Sverige och utomlands. Redan 1841 kunde biblioteket flytta in i en 
darfor avsedd byggnad, Carolina Rediviva, vilken sedan har utvidgats ett 
flertal ganger. Biblioteket har nu ocksa ett flertal filialbibliotek. 

Det yngsta av de tre gamla statsbiblioteken ar Lunds universitetsbibliotek 
sam grundades 1666. Dess egentliga verksamhet tog dock inte sin borjan for
ran 1671, da domkapitlets bibliotek overfordes till universitetet. Nagra ar 
senare, 1683, fick bibhoteket mottaga en mycket star donation av Karl XI, 
Edmund Gripenhielms bibliotek om ca 6000 band (bland dessa fanns bl a en 
del av de verk sam drottning Kristina tagit med sig fran Kungliga bibliote
ket knappt trettio ar tidigare). Nagra ar efter Uppsala, 1698, erholl ocksa 
Lunds universitetsbibliotek ratten till ett exemplar av varje inom riket 
tryckt skrift. Under i princip hela 1700-talet och borjan av 1800-talet tillvaxte 
samlingarna mycket langsamt, for att sedan alit mer ta fart genom okade 
statliga anslag och okad bytesverksamhet med andra institutioner. Bibliote
ket fick en egen byggnad 1907. Denna har sedan byggts ut och biblioteket ar 
nu amnesvist uppdelat pa ett flertal olika byggnader i Lund. 

Foregangare till Goteborgs stadsbibliotek 

De aldsta rotterna till Goteborgs stadsbibliotek star att finna i Kungl. Ve
tenskaps- och Vitterhetssamhallet i Goteborg. Detta sallskap vaxte fram ur 
en litterar klubb och grundades 1773 under namnet Vitterhetssocieteten i 
Goteborg. Fern ar senare erholl sallskapet kunglig stadfastelse och tog sitt 
nuvarande namn. Redan fra.n forsta borjan paborjades en boksamling. De 
aldsta delarna av denna samling, sjutton bocker som noterats i ett protokoll 
fran 1774, firms ani dag i Goteborgs universitetsbiblioteks ago. 

Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhallet grundade ar 1833 ett natur
historiskt museum vilket 1861 gick upp i det da bildade Goteborgs museum. 
Detta hade till uppgift att verka over ett betydligt bredare fait an sin fOre
gangare. Det Iilla bibliotek med naturvetenskaplig inriktning som hort till 
det naturhistoriska museet uppgick i sin tur i det nyinstiftade museibiblio
teket. Till detta fordes ocksa Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhallets 
boksamling samt Hushallningssallskapets boksamling, sammantaget cirka 1 
800 volymer.2 

1 Celsius, 0., Uppsala universitetsbiblioteks historia, Uppsala, 1971, s. 53 
2 Ottervik och Mohlenbrock, a.a., s. 25 
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Museibiblioteket viixte till en borjan enbart genom donationer fran pri
vatpersoner. Efter atta ar hade beshindet viixt till i runda tallO 000 volymer. 
Det Iilla anslag som man erholl fran museet gick i huvudsak at till inbind
ning. Da biblioteket existerat i tio ar fick man en betydande utdelning ur 
Renstromska fonden, 10 000 kronor att anviindas till bokinkop. Fortfarande 
spelade dock de privata donationerna en mycket stor roll. Som exempel kan 
niimnas den donation om over 10 000 volymer som J.J. Dickson skiinkte till 
biblioteket 1874.1 

Biblioteket viixte alit snabbare och fick ta nya utrymmen i ansprak i 
Ostindiska huset, dar hela Goteborgs Museum var inhyst. Da en ny utdel
ning ur Renstromska fonden gjordes 1878, erholl biblioteket 25 000 kronor 
till bokinkop samt till utarbetandet och tryckandet av en katalog. Ett forsta 
samarbete med Kungliga biblioteket inleddes, da museibiblioteket tilliits 
fungera som mellanhand for personer i Goteborg som onskade lana backer 
ur Kungliga bibliotekets samlingar. Saledes en mycket tidig form av inter
urbanlaneverksamhet. 

Ar 1885 beslOt stadsfullmiiktige att tilldela biblioteket pengar ur Ren
stromska fondens tredje utdelning, ocksa denna gang 25 000 kronor. Biblio
teket fortsatte dessutom att erhalla mycket frikostiga donationer, bade i form 
av backer, tidskrifter och medel att anviindas for bokforviirv.2 Niir Gote
borgs museum och diirmed museibiblioteket firade sitt tjugofemarsjubi
leum 1886 skrev bibliotekarien Karl Warburg om detsarnrna att det " ... allt 
mera niirrnat sig den uppgift sorn tillhor ett hogre offentligt bibliotek. .. att 
varda ett vetenskapligt och rnedborgerligt stadsbibliotek viirdigt rikets andra 
stad. "3 I denna situation befann sig museibiblioteket niir stadsfullrniiktige 
1887 beslot att anviinda diirtill donerade medel fOr att uppratta en hogskola i . 
Goteborg. 

Tva nya institutioner: hogskolan och stadsbiblioteket 

Tanken pa en hogre undervisningsanstalt i Goteborg var garnrnal. Niir ett 
nytt svenskt universitet skulle grundas pa 1660-talet hade Goteborg fore
sprakare i riksdagen men de krafter sorn ville liigga universitetet i Lund var 
starkare. Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssarnhiillet hade sa tidigt som pa 
1840-talet paborjat en foreUisningsserie som med vissa avbrott fortsatte till 
1891. Stadsfullmiiktige hade 1871 bildat Goteborgs undervisningsfond fOr att 
ge denna foreliisningsverksamhet en fastare form. Till denna undervis
ningsfond anslogs pengar, bland annat ur Renstromska fonden. En av de £6-
reliisare som verkade vid undervisningsfonden, Viktor Rydberg, kallade 
den i slutet pa 1870-talet "ett embryo till en h6gskola".4 

1 Warburg, K., Biblioteket 1861-1886 i Goteborgs Musei tjugofemdrs-beriittelse, Goteborg, 
1888, s. 194£. 
2 Warburg, a.a., s. 196-201 
3 W arburg, a.a., s. 200 
4 Weibull, C., Goteborgs hogskola: dess forhistoria och uppkomst i Goteborgs hogskolas ars
skrift, bd 47:1 (1941), Goteborg, 1941, s. 4, 14-17 
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Under 1800-talets sista decennier verkade starka krafter for att Goteborg 
skulle fa en egen hogskola eller universitet.l Det fanns .dock en livlig debatt 
mellan de som onskade en hogskola av traditionell typ, med forkunskaps
krav och examinationsratt, de som ville ha en handelshogskola och slut
ligen de som ville ha en "fri akademi" utan fOrkunskapskrav, examina
tionsvasende, fasta larostolar eller traditionell fakultetsindelning. Striden 
rasade pa Goteborgstidningarnas ledar- och insandarsidor och avgjordes 
forst da foresprakare for den traditionella typen av hogskola varvade en po
tentiell donator, David Carnegie, for sin ide. I villkoren for denna donation 
ingick bl a fasta bestammelser for hur hogskolan skulle utforrnas och orga
niseras, varpa stadsfullmaktige beslutade om upprattandet av en hogskola 
den 10 november 1887. 

En central fraga for den nya hogskolan var hur dess professorer och stu
denter skulle forsorjas med nodvandig vetenskaplig litteratur. Goteborgs 
Musei bibliotek framstod omgaende som en lamplig grund for ett storre ve
tenskapligt bibliotek som kunde tillgodose de nya behov som uppstatt vid 
hogskolans bildande. Museibiblioteket hade dock stora luckor i sitt bok
bestand i de amnen som skulle representeras pa hogskolan. Dessa luckor 
skulle efter basta formaga fyllas genom extra anslag fran hogskolan. Ar 1890 
grundades sa Goteborgs stadsbibliotek (Goteborgs musei och hogskolas fore
nade bibliotek). Dess hogsta ledning ·skulle vara en styrelse med represen
tanter fran de bada institutioner vilka slagit ihop sina boksamlingar for att 
astadkomma ett gemensamt bibliotek. Biblioteket borjade sin verksamhet 
med ingangen av ar 1891.2 

Dicksonska folkbiblioteket 

Som redan framkommit av den korta bakgrund som tecknats ovan, ut
gjordes stadsbibliotekets samlingar i huvudsak av vetenskaplig litteratur. I 
de fiesta andra svenska stader var den institution som bar namnet stadsbi
bliotek verksam inom folkbibliotekssektorn och tillhandaholl mer under
hallnings- och forstroelsebetonad litteratur. I Goteborg fylldes denna funk
tion av ett annat bibliotek; det Dicksonska folkbiblioteket. 

Detta folkbibliotek grundades samma ar som museibiblioteket, 1861, av 
brukspatronen James Robertson Dickson. Vid sin dod 1873 testamenterade 
Dickson 100 000 kronor till folkbiblioteket, med villkor att minst tva tredje
delar av summan skulle anvandas for uppforandet av .en biblioteksbyggnad. 
Biblioteket skulle enligt testarnentet " ... vara tillgangligt fOr varje ordentlig 
person, utan avseende a stand och formogenhetsvillkor .. .ingen avgift, vare 
sig for lasning pa stallet eller for backers utlanande, far under nagon fore
vandning avfordras ... ".3 Ar 1897 stod den nya byggnaden fardig och var da 

1 Bland de man som livligt engagerade sig for tillkomsten av ett hogre Hirosate i Goteborg 
marks frii.mst tidningsmannen S.A. Hedlund, konsul Oscar Ekman, domprosten Peter 
Wieselgren samt dennes son, riksdagsmannen Sigfrid Wieselgren. 
2 Wahlin, L., Goteborgs stadsbibliotek 1890-1915: minnesskrift, Goteborg, 1915, s. 12f. 
3 Fredberg, C.R.A., Det gamla Goteborg: lokalhistoriska skildringar, personalia och kultur
drag. Forsta delen, Goteborg, 1919, s. 678 
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den forsta byggnad i landet som tillkommit enkom for syftet att hysa ett 
folkbibliotek. 

Biblioteket fick redan under 1900-talets forsta ar filialbibliote.k och utveck
lades under 1900-talet i jamn takt. 1967 bytte det namn till Goteborgs stads
bibliotek, ett namn som blivit ledigt 1961, da davarande stadsbiblioteket 
bytte namn till Goteborgs universitetsbibliotek. Med detta namnbyte full
bordades den forvirring som sedan dess praglat studier av den goteborgska 
biblioteksvarlden.l 

Goteborg- "donationernas stad" 

Den roll sorn privata donationer har spelat for utvecklingen av Goteborgs 
vetenskapliga och kulturella liv under de senaste 300 aren kan sannolikt 
inte overskattas. En fullstandig upprakning av institutioner som grundats 
rned hjalp av donationer gar inte att gora har. Ett litet axplock inom den ve
tenskapliga och kulturella sfaren utgor dock Sahlgrenska sjukhuset, Gote
borgs hogskola, Dicksonska folkbiblioteket, Goteborgs museum, SjOfarts
rnuseet, Konserthuset samt en betydande del av Konstmuseets samlingar. 
Vid en samrnanstallning 1923 beraknades det att Goteborg under de senaste 
300 aren hade mottagit cirka 60 miljoner kronor i donationer av olika slag.2 

En av de betydelsefullaste donationerna gjordes av koprnannen Sven . 
Renstrom. Enligt bestammelserna i hans testamente 1867, med tillagg 1868, . 
skulle en rniljon kronor av hans efterlamnade forrnogenhet fonderas. Nar 
rantorna pa detta belopp uppgatt till500 000 kronor skulle de delas ut. Beslu
ten om till vilka andamal pengar skulle utdelas skulle fattas av Goteborgs 
stadsfullmaktige. Beroende pa fluktuationer pa penningmarknaden kom 
dessa utdelningar oregelbundet. Renstrornska fonden korn att spela en vik
tig roll for stadsbibliotekets utveckling. Vid de fern fOrsta utdelningarna -
1871, 1878, 1885, 1894 sarnt 1903- fick museibiblioteket och sedan stadsbiblio
teket pengar ur denna fond . Stadsbiblioteket var narmast nagot av en favo
rit nar det gallde utdelning av pengar ur Renstromska fonden.3 

Goteborgs stadsbibliotek och dess foregangare, museibiblioteket, har bada i 
hog utstrackning gynnats aven av andra donatorer. Biblioteket har i mycket 
stor omfattning fatt mottaga hela boksamlingar av stort varde, enskilda 
bokverk, rariteter, handskrifter, tidskriftsserier samt penninggavor till bok
inkop och inbindning.4 

1 Fredberg, a.a., s. 677-682, Ottervik och Mohlenbrock, a.a., s . 60 
2 Ramm, A., Giiteborgs donationer: kort redogorelse, Goteborg, 1923, s. 28 
3 Ramm, a .a., s. 32-40 
4 For detaljer om donationer av detta slag se resp. kapitel i Hallberg, S.S., Goteborgs stads
bibliotek: det fors ta halvseklet 1891-1940 i Goteborgs stadsbibliotek 1891-1941: minnesskrift, 
Goteborg, 1941 · 
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Kapitel 3. 1891-1927 " ... en tamligen vansklig 
uppgift ... " 

De forsta Arens utveckling 

Vid stadsbibliotekets gr.undande 1891 tilltdidde Lars Wahlin, tidigare 
extra ordinarie amanuens vid Lunds universitetsbibliotek, tjansten som 
overbibliotekarie da museibibliotekets bibliotekarie Karl Warburg erhallit 
en professur vid Goteborgs hogskola. Stadsbiblioteket var under de forsta 
aren belaget i Ostindiska kompaniets hus vid Norra Hamngatan, det vill 
saga hemvisten for Goteborgs museum. Man overtog museibibliotekets 
gamla lokaler och disponerade darmed till en borjan endast ett fatal rum. 
Utrymmet blev dock snart alltfor litet for att kunna hysa de vax-ande sam
lingarna och sommaren 1894 flyttade man till storre lokaler, en hyrd vaning 
om sjutton rum pa Sodra Hamngatan. Det ursprungliga bokbestandet ut
gjordes av museibibliotekets hela samling och en mindre boksamling till
horig Goteborgs hogskola. 

I november 1890 faststallde Goteborgs stadsfullmaktige det nya biblio
tekets forsta reglemente. Stadsbibliotekets shillning var emellertid nagot 
oklar - a ena sidan var det en sjalvsUindig institution, a andra sidan skulle 
dess revisorer utses och dess kassaforvaltare godkannas av Goteborgs stads
fullmaktige . .Andringar i reglementet kunde foreslas av stadsfullmaktige, 
biblioteksstyrelsen samt styrelserna for Goteborgs hogskola och Goteborgs 
museum. Det avgorande beslutet om forandringar i reglementet lag hos 
stadsfullmaktige, vilken dock forst maste radgora med styrelserna for biblio
teket, museet och hogskolan.l 

Orsaken till att stadsfullmaktige fick ett sa pass stort inflytande over bi
blioteket redan fran borjan, innan staden tagit pa sig nagra ekonomiska 
ataganden rorande biblioteket, ar oklar. Det kan ha berott pa att en av de tva 
institutioner, vilka valde bibliotekets styrelse och fran vilka biblioteket har" 
stammade, Goteborgs museum, hade erhallit visst ekonomiskt stod fran 
Goteborgs stad. En annan orsak kan ha varit att museibiblioteket, vilket bi
dragit med den absolut storsta delen av stadsbibliotekets samlingar, vid ett 
flertal tillfallen tidigare erhallit pengar fran stadsfullmaktige genom utdel
ningar ur Renstromska fonden och att stadsfullmaktige darmed ansag sig ha 
intressen i biblioteket. 

Stadsbibliotekets verksamhet finansierades under de forsta aren av Gote
borgs museum och Goteborgs hogskola, vilka bada beviljade sa val· ordinarie 
som extra anslag. Wahlins tillbakablickande kommentar fran 1915 om de 
forsta arens ekonomi ar talande: " ... en tamligen vansklig uppgift...att, utan 
att lamna sitt allmant medborgerliga andamal ur sikte, kunna nagot sa nar 
tillgodose Hogskolans larare med deras behof af vetenskaplig litteratur."2 

1 Goteborgs stadsfullmal<tiges handlingar 1890, P 13/ 11 
2 WcThlin, a.a., s. 14 
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Detta citat visar ocksa vilken syn man hade pa sin egen roll och vilken upp
gift man ansag sig ha att fylla, sorn kunskapsf6rs6rjare dels At allmanheten, 
dels at forskare, larare och studenter vid olika laroanstalter i Goteborg, 
framst hogskolan. 

Redan pa museibibliotekets tid forrnulerade davarande bibliotekarien 
Karl Warburg de behov vilka biblioteket skulle fylla i tre punkter: 

" ... dels vetenskapsidkarens behof af vetenskaplig och vitter litteratur i 
och for hans forskningar, i den rnfm dessa icke tillgodoses af · 
harvarande speciela fackbibliotek; ... dels den praktiske ma.mens behof 
af upplysning i en mangd olikartade fragor; ... dels 6fver hufvud taget 
den kunskapssi:ikande allmiinhetens behof af bildande och 
underh~llande lasning. "1 

Warburg rnenar, att biblioteket under sin forsta tid bast uppfyllde den sist
narnnda punkten. Efter hand kunde man dock alltrner uppfylla aven den 
forstnarnnda och biblioteket kunde utvecklas till ett vetenskapligt och med-

. borgerligt bibliotek, vilket var " ... en ovilkorlig f6rutsattning for uppblomst
randet af ett vetenskapligt lif har pa platsen ... " .2 Dessa tre huvudsakliga 
uppgifter forefaller inte ha foriindrats niimnvart under stadsbibliotekets 
forsta tid.3 

Det fjarde exemplaret- ett forsta forsok 

Sommaren 1895 sag borjan pa stadsbibliotekets stravanden att erhalla det 
s k fjarde exemplaret eller granskningsexemplaret. Detta var det exemplar 
av varje i landet tryckt skrift som lamnades av tryckerier och forlaggare till 
chefen for Justitiedepartementet eller till de tryckfrihetsombud som var ut
spridda over landet. De forsta tre exemplaren lamnades, som niimnts i bak
grunden, som pliktexemplar till Kungliga biblioteket samt till Uppsala och 
Lunds universitetsbibliotek. Tryckeriernas plikt att leverera dessa exemplar 
motiverades till en borjan av censurskal - statsmakten ville ha kontroll 
over vad som publicerades - men i och med utstrackandet till fler bibliotek 
betonades allt mer de kulturella och arkivmiissiga aspekterna.4 

Redan 1894 hade Chalmersprofessorn och ledamoten av.riksdagens andra 
kammare August Wijkander erbjudit sig att i Stockholm forh6ra sig anga
ende utsikterna att f6rviirva delar av eller hela fjiirde exemplaret.S Efter 
dennes forfragan i iirendet beslot stadsbibliotekets styrelse att, sa att saga, 
smida medan jarnet var varmt och avlat den 5 juni 1895 en skrivelse till 
justitieministern med foljande onskan: " ... far styrelsen v6rdsamt hemstalla, 
att herr Statsradet behagade taga i ofvervagande, huruvida icke den del af 
arstrycket .. .for framtiden kunde fa disponer as af Goteborgs Stadsbibliotek." 

1 Warburg, a.a., s. 200 
2 ibid. 
3 Wahlin, a.a., s. 55 
4 Utbildningsdepartementet, Pliktexemplar av skrift, Ds U 1977:12, s. 47 
5 GSB:s styrelses protokoll, 10/10 1894, §2 
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" 
Ett sadant medgivande " ... skulle utfylla luckor i bibliotekets samlingar och 
for forskare kunde blifva af betydelse ... ", inte minst da bibliotekets ekono
miska situation inte tillat anskaffandet av annat an de allra viktigaste arbe
tena pa svenska. En del av arstrycket overlamnades redan till andra institu
tioner, exempelvis till Kungliga vetenskapsakadernien. Stadsbiblioteket var 
medvetet om detta, varf6r ansokan endast gallde den kvarvarande delen av 
trycket. I skrivelsen ingar aven en kort redogorelse for stadsbibliotekets 
verksarnhet, rned uppgifter om antal volyrner, besokare, utlan och Ian 
inom biblioteket.l 

Stadsbiblioteket fick vanta nastan tva ar pa svar fran justitiedeparte
mentet. Den 18 maj 1897 meddelade justitieminister Ludvig Annerstedt, i 
en skrivelse till biblioteksstyrelsen, att stadsbibliotekets anhallan ej bifallits. 
Den del av arstrycket som stadsbiblioteket ansokt om overHirnnades vid 
denna tidpunkt till biblioteket vid Strangnas hogre allrnanna laroverk. Bis
kopen i Strangnas samt lararkollegiet vid laroverket hade darfor givits till
falle att yttra sig i fragan. Inte helt ovantat menade dessa att erhallandet av 
trycket hade hjalpt dem att bygga upp en vardefull boksamling och att om 
formanen frantogs dem, ingen rnojlighet fanns att fortsatta dessa forvarv. 
Justitiedeparternentet tog intryck av dessa argument och havdade att "Var
det af de samlingar, biblioteket i Strengnas salunda f6rvarfvat, skulle utan 
tvifvel i vasentlig man minskas/ derest biblioteket blefve ur stand att vidare 
fullfolja insamlandet af de till omformalda litteraturgrenar horande arbe
ten."2 Beslutet att Himna over trycket till Strangnas stod darfor fast. 

Man gjorde dock ett litet medgivande angaende tidningar. Sedan Kung
liga biblioteket anvant dem till kontroll av sitt eget arstryck och i nodvan
diga fall kompletterat sina egna samlingar, kunde stadsbiblioteket erhalla 
dessa tidningar, under forutsattning att man sjalv stod for fraktkostna
derna.3 

Stadsbiblioteket beslot att begagna sig av denna ratt vad gallde tidningar 
fran Stockholm, det egna lanet och stiftet, illustrerade tidningar samt fack
tidningar. Sedan biblioteksstyrelsen meddelat sitt beslut till justitiedeparte
mentet fick man emellertid veta att medgivandet endast omfattade lands
ortstidningar, varpa man andrade beslutet till att galla lanets, stiftets, 
Vastergotlands, Uppsalas och Lunds tidningar, Sydsvenska dagbladet, Norr
kopings tidningar, facktidningar samt illustrerade tidningar.4 Omstandig
heterna visade dock att detta begransade medgivande inte hade nagot storre 
varde, varfor biblioteket sa smaningom upphorde att anvanda sig av det.S 

1 Avskrift av skrivelse till justitieministern fran styrelsen GSB, 5/6 1895. Bilagor till styrel
sens protokoll 1890-1900 
2 Skrivelse till styrelsen GSB fran justitieministern, 18/5 1897. Bilagor till styrelsens proto
koll 1890-1900 
3 ibid. 
4 GSB:s styrelses protokoll, 28/ 10 1897, §5 samt 5/11898, §4 
5 Ballberg, a.a ., s. 32 
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Goteborgs stad - okat engagemang ger okat inflytande 

Som tidigare niimnts flyttade biblioteket 1894 till nya lokaler. Dessa visade 
sig emellertid snart vara helt otillriickliga, da boksamlingarna vaxte i snabb 
takt. Ur denna trangboddhet foddes tanken pa en egen biblioteksbyggnad. 
For att kunna finansiera ett sadant byggnadsprojekt ansokte biblioteket om 
pengar ur Renstromska fonden. Biblioteket ansokte om ett betydande be
lapp avsett for tre olika iindamal; 200 000 kronor till uppforande och inred
ning av en biblioteksbyggnad, 50 000 kronor till bokinkop samt 100 000 kro
nor med vilka man skulle hilda Renstromska biblioteksfonden. Riinteav
kastningen fran denna fond skulle anviindas for att betala de underhalls
kostnader som en egen byggnad skulle komma att innebiira. I december 1894 
beslOt stadsfullmiiktige att bevilja stadsbibliotekets ansokan i alla delar.l · 

Pengarna stiilldes emellertid inte till stadsbibliotekets forfogande utan 
krav pa motprestation - ett storre inflytande for stadsfullmiiktige over 
bibliotekets verksamhet. Detta berorde friimst tva centrala punkter, niimli
gen biblioteksstyrelsens sammansiittning och bibliotekets ekonomi. Stads
bibliotekets reglemente iindrades enligt stadsfullmiiktiges krav och ett nytt 
reglemente an togs i januari 1895. Vad gallde den forsta punk ten . iindrades 
styrelsens sammansiittning fran sju ledamoter, varav tre vardera valda av 
Goteborgs museum och Goteborgs hogskola samt ·en vald av dessa sex till
sammans, till nio ledamoter - fyra utsedda av stadsfullmiiktige, en av Gote
borgs magistrat, tva av Goteborgs hogskola, en av Goteborgs museum samt 
overbibliotekarien som sjiilvskriven ledamot. Foriindringen angaende 
bibliotekets ekonomi innebar att biblioteket varje ar skulle overlamna ett 
budgetforslag att provas och godkiinnas av stadsfullmiiktige. Som tidigare 
granskades bibliotekets riikenskaper varje ar av revisorer utsedda av stads
fullmiiktige. Vissa andra smiirre forandringar i reglementet vidtogs ocksa.2 

Niir man jiimfor de tva reglementena fran 1890 och 1895 med varandra 
kan det tyckas att foriindringarna inte var siirskilt stora och att de egentligen 
inte paverkade stadsbiblioteket namnviirt. Huruvida nyordningen innebar 
nagon stbrre skillnad for bibliotekets praktiska verksamhet iir tveksamt, 
men det som skedde var av stor principiell betydelse. I och med att stads
fullmiiktiges inflytande over biblioteket okade och fastlades i reglementet 
paborjades den process vilken sa smaningom skulle forvandla biblioteket 
fran en sjiilvstandig till en kommunal institution. 

Nar sa finansieringen var avklarad, aterstod for stadfullmiiktige att be
sluta om en plats dar biblioteksbyggnaden kunde uppforas, ett iirende som 
drog ut pa tiden och orsakade en lang debatt mellan foresprakare for olika 
alternativ.3 I oktober 1896 kunde beslutet iintligen fattas och en tomt vid 
Hagatorget uppliits for byggnadsprojektet.4 Under sommaren 1900 kunde 
bibliotekets samlingar flyttas till den nya byggnaden och i oktober holls den 
hogtidliga invigningen. Vid genomgang av rakenskaperna for byggnadens 

1 Goteborgs stadsfullmaktiges handlingar 1894, H 68, P 20/12 
2 Goteborgs stadsfullmaktiges handlingar 1895, P 31/1 
3 Se exempelvis Goteborgs stadsfullmaktiges handlingar 1895, H 137 
4 Goteborgs stadsfullmaktiges handlingar 1896, P 15/10 · 
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uppforande visade det sig att man hade ett overskott pa 193 kronor och 95 
ore, vilket biblioteket fick disponera for att komplettera inredningen.l Nar 
det nya seklet gick in hade saledes stadsbiblioteket lyckats fa en egen och for 
andamalet tillkommen byggnad och hade ett hestand som uppskattades till 
cirka 100 000 band.2 

Redan 1903, nar nasta utdelning ur Renstromska fonden agde rum, an
sokte stadsbiblioteket om ytterligare medel darifran. Stadsfullmaktige bevil
jade ansokan om 50 000 kronor till bokinkop och inbindning. I sitt beslut 
gav stadsfullmaktige for fOrsta gangen i ord uttryck for sin syn pa stads
biblioteket, detta i den motivering som atfoljde beslutet, dar biblioteket an
sags " .. .fylla en for stadens kulturella lif sardeles vigtig plats."3 

" ... det vetenskapliga forskarbiblioteket..." 

Aret darpa gavs fran annat hall uttryck for vilken syn man hade pa stads
biblioteket, namligen i Aksel Anderssons bidrag till ALA-motet (American 
Library Association) i St. Louis 1904, The research libraries of Sweden. Aksel 
Andersson var vid denna tid vice-bibliotekarie vid Uppsala universitets
bibliotek och blev m1gra ar senare dess overbibliotekarie. I sin skrift raknar 
Andersson upp fyra bibliotek: Kungliga biblioteket, Uppsala och Lunds uni
versitetsbibliotek samt Goteborgs stadsbibliotek. Andersson betraktar alltsa 
alla dessa som forskningsbibliotek av samma kategori. I skriften redogor fOr
fattaren kortfattat for deras respektive tillkomsthistoria, specialsamlingar, 
ekonomi och liknande. Ett langre avsnitt handlar om saker som i stort sett 
ar gemensamma for alia fyra, exempelvis katalogisering, klassificering, for
varv, bytesforbindelser osv. I den man de fyra biblioteken har olika rutiner i 
dessa arenden, redogors for dessa, men i huvudsak ar de mycket lika.4 Detar 
knappast att saga for mycket om man havdar att medtagandet av stadsbiblio
teket i denna skrift jamstaller det med de tre stora statliga biblioteken vad 
galler uppgifter, syfte och inriktning. 

Att detta aven var stadsbibliotekets egen syn pa sin verksamhet framg<h 
av ett par exempel under 1900-talets forsta decennier. Redan 1907 gjorde 
man forsok att upptas i Sveriges statskalenders, en atgard som tydligt visar 
pa stadsbibliotekets vilja att identifieras som ett vetenskapligt bibliotek, da 
de enda bibliotek som var upptagna i statskalendern vid derma tid var de tre 
statsbiblioteken i Stockholm, Uppsala och Lund samt Riksdagsbiblioteket. 
Detta forsok kom emellertid inte att kronas med framgang forran 1923, da 
man som enda bibliotek blev upptaget i det bihang dar bland annat viktigare 
kommunala institutioner fOrtecknades. Aven i ett annat arende marks 
stadsbibliotekets vilja att likna statsbiblioteken, namligen i fragan om an
dring av bibliotekets reglemente 1911. Fragan togs upp pa ett styrelsesam
mantrade, men bordlades " .. .i afvaktan pa att det under utarbetande varan-

1 Wahlin, a.a., s. 31 
2 Hallberg, a.a., s. 32 
3 Goteborgs stadsfullmaktiges handlingar 1903, H 122 
4 Andersson, A., The research libraries of Sweden, 1904 
5 GSB:s styrelses protokoll, 2/5 1907, §7 
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de nya reglementet for rikets universitetsbibliotek skulle blifva Hirdigt."l I 
sanning ett talande bevis pa viljan att vara sa lik dessa bibliotek som moj
ligt. 

Att stadsbiblioteket i forsta hand ansag sig vara ett forskningsbibliotek 
framkommer ocksa i den presentation av Goteborgs biblioteksforhallanden 
som dess medarbetare J. Viktor Johansson gjorde i Biblioteksbladet 1916, dar 
biblioteket omnamns som " ... det vetenskapliga forskarbiblioteket...". I 
denna artikel sags visserligen stadsbibliotekets uppgift vara bade att forse 
forskare med vetenskaplig litteratur och vara ett medborgarbibliotek for alia 
manniskor i staden, men ett par meningar langre fram i texten tar forfat
taren i viss man ·udden av sitt eget resonemang da han havdar att "Biblio
tekets huvuduppgift maste for framtiden bli att vara en verkligt vetenskap
lig institution. Det allmant medborgerliga kravet pa tillgang till bibliotek 
kan namligen numera fyllas av den rikt utvecklade folkbiblioteksverksam
heten i staden. "2 

Det fjarde exemplaret- ett andra forsok 

Ar 1912 blev fragan om det fjarde exemplaret ater aktuell. Emil 
Kristensson, senare styrelseledamot i stadsbibliotekets styrelse, motionerade 
detta ar i andra kammaren om en utvidgning av riksdagsbiblioteket till ett 
centralt forvaltningsbibliotek. I det behinkande som sakkunniga avgav i fra- · 
gan kom £ragan om det fjarde exemplaret upp. Detta skulle enligt forslaget . 
inf6rlivas med riksdagsbiblioteket i de delar som kunde Uinkas vara viktiga 
for det, varpa resten kunde overlamnas till andra offentliga bibliotek. I den 
debatt som foljde foresprakade representanter for Goteborg ivrigt att Gote
borgs stadsbibliotek skulle erhalla den del som inte var av intresse for riks
dagsbiblioteket.3 Motionen blev emellertid avslagen och stadsbiblioteket fick 
darmed inte heller denna gang det eftertraktade fjarde exemplaret. 

Okad kommunal finansiering . 

Stadsbibliotekets omvandling fran sjalvstandig till kommunal institu
tion tog ett betydande steg framat 1913. Vid den utdelning ur Renstromska 
fonden som skulle aga rum 1912 ansokte biblioteket om pengar till bok
inkop och inbindning. Man fick dock avslag pa sin ansokan. I stallet beslot 
stadsfullmaktige att tacka den brist som darmed uppstod i bibliotekets bud
getforslag med hjalp av kommunala skattemede1.4 Fran och med detta ar 
blev stadsfullmaktiges snabbt vaxande bidrag till biblioteket ett staende in
slag i den lopande budgeten. Genom att gain och bidraga med skattemedel 
till bibliotekets verksamhet okade stadsfullmaktiges inflytande alit mer och 
bibliotekets stallning som kommunal institution framtradde allt tydligare. 

1 GSB:s styrelses protokoll, 2/ 10 1911, §7 
2 Johansson, J.V., Goteborgs biblioteksforhtillanden i Biblioteksbladet, arg. 1 (1916), s. 122f. 
3 AK motioner 1912, nr. 274, bankoutskottets utlatanden 1912, nr. 26 samt AK protokoll1912, 
nr.39 
4 Goteborgs stadsfullmaktiges handlingar 1912, H 327 samt 1913, H 55, P 19/3 
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Tva vattendelare 

Samtidigt med denna utveckling pa det ekonomiska planet tog ·biblio
teket 1915 ett steg langre in ide stora vetenskapliga bibliotekens sfar. Detta ar 
utfardade riksbibliotekarien Erik Wilhelm Dahlgren bestiimmelser om vart 
ett lanesokande bibliotek skulle viinda sig med en laneansokan gallande 
bocker som fanns i flera av de fyra storsta offentliga biblioteken. Enligt an
visningarna skulle man i forsta hand vanda sig till det bibliotek som Hig 
niirmast av foljande fyra: Kungliga biblioteket, Uppsala och Lunds universi
tetsbibliotek samt Goteborgs stadsbibliotek.l Efter det att dessa beshimmelser 
utfardats blev stadsbiblioteket i praktiken centralbibliotek for de vastra de
larna av landet. Man hade salunda definitivt etablerat sig som ett av Sveri
ges fyra stora vetenskapliga bibliotek och fatt ett erkannande av denna sin 
roll av riksbibliotekarien genom att ha inkluderats i dessa anvisningar. 

Aven pa ett annat satt var 1915 ett viktigt ar for stadsbiblioteket. Detta ar 
erholl man en mycket stor donation fran goteborgskopmannen Gabriel 
Heyman. Heyman donerade storre delen av sin formogenhet till Goteborgs 
stadsbibliotek. En fond skulle bildas med ett kapital pa 500 000 kronor vilket 
aldrig fick minskas. A vkastningen av denna fond skulle anvandas till friim
jande av bibliotekets verksamhet, bokinkop och inbindning.2 Genom denna 
stora donation fick biblioteket ett helt annat ekonomiskt liige och 1915 far 
betraktas som en vattendelare i bibliotekets utveckling just pa grund av den 
Heymanska donationen. Som exempel kan niimnas att man 1915 anviinde 
14 430 kronor till bokinkop och aret darpa 43 600 kronor, en mycket kraftig 
okning helt mojliggjord av donationen.3 Med .den Heymanska donationen 
och erkiinnandet fran riksbibliotekarien, i form av deltagande i ansvarsfOr
delning mellan vetenskapliga bibliotek i ryggen, tog stadsbiblioteket 1915 ett 
stort steg framat i utvecklingen mot att bli ett storbibliotek. 

Det fjarde exemplaret- ett tredje ... 

Under nagra ar utvecklades nu stadsbiblioteket i snabb takt. Man hade 
dock fortfarande inte lyckats i sina forsok att erhalla det fjiirde exemplaret 
och var darfor tvungen att kopa den svenska litteratur man ansag att biblio
teket behovde. Ar 1921 beslot man att pa nytt gora en framstot till justitie
departementet angaende det fjarde exemplaret. Styrelsens forsta atgard var 
att be den tidigare niimnde riksdagsmannen Emil Kristensson folja iirendet i 
Stockholm.4 I ett brev till overbibliotekarie Wahlin skriver Kristensson att 
han har sammantraffat med bade statsminister Oscar von Sydow och justi
tieministern och att de bada ar positivt installda till stadsbibliotekets on
skan, statsministern i sa hog grad att Kristensson skriver om honom: 

1 Kungliga biblioteket, Anvisningar och for-eskrifter i fraga om utlaning till andra svenska 
bibliotek, Stockholm, 1916, s. 8 
2 ·Handlingar rorande donationer i Goteborg del V, Goteborg 1916, s. 386, 407 
3 Hallberg, a.a., s. 50 
4.GSB:s styrelses protokolt 29/3 1921, §9 
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"Denne iir valdigt pigg pa saken och iir for att Goteborgs stadsbibliotek ·skall 
fa alit trycket, medan alltsa icke ens departementet sjiilvt skulle behalla na
got. Den linjen iir givetvis den enklaste och for oss basta." Kristensson och 
statsministern kom overens om att stadsbiblioteket sa snart som mojligt 
borde gora en ny ansokan om fjiirde exemplaret, stalld till justitie
ministern.l 

Stadsbiblioteket lydde radet och en skrivelse innehallande en ny ansokan 
sandes till justitiedepartementet den 8 april. I denna skrivelse redogor man 
kortfattat fOr stadsbibliotekets verksamhet och lagger fram argument for sin 
sak. Biblioteket sags ha en tudelad uppgift, namligen att forse vetenskaps
idkare med vetenskaplig litteratur samt att vara ett alliniint kommunalt 
bibliotek. Man pekar pa den utlaningsverksamhet som stadsbiblioteket har 
utanfOr Goteborg, for:medlad genom liiroverks- eller stadsbibliotek och att 
detta i viss man avlastal Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken. 
Stadsbiblioteket hanvisar ocksa till " ... den kulturuppgift, Goteborgs Stads
bibliotek fyller icke blott inom Goteborgs samhalle utan iiven inom andra 
delar av landet, siirskilt vastra Sverige ... ".2 Det iir uppenbart att man anser 
sig vara en del av den vetenskapliga bibliotekssfaren men att man ar kraftigt 
missgynnad da man sjalv maste kopa den svenska litteratur man behover 
for att mota de krav som shills pa biblioteket. 

Kristensson skriver den 16 april ytterligare ett brev till Wahlin, dar han 
redogor for arendets gang. Olika modeller med diverse inskriinkningar i 
den del av trycket som skulle tillfalla stadsbiblioteket tycks diskuteras av de 
olika aktorerna - statsministern, justitieministern, riksdagsbibliotekarien, 
riksbibliotekarien samt tjiinstemiin - och Kristensson fOrsoker paverka be
slutet. Han lyckas bland annat overtyga riksdagsbibliotekets styrelse och 
bibliotekarie att inte "braka" om alit trycket skulle tillfalla stadsbiblioteket, 
detta i utbyte mot ett lofte att verka for hogre anslag till riksdagsbiblioteket i 
riksdagen. Den stora stotestenen verkar vara riksbibliotekarie Collijn, som 
"brakade". Kristensson uppmanar Wahlin att f6rsoka paverka Collijn i po
sitiv riktning och skall sj~i.lv forsoka gora detsamma.3 

... och framgangsrikt forsok 

Det avgorande beslutet kom i juni samma ar, da justitieministern med
delade att det pliktexemplar som overliimnades till justitiedepartementet 
fran och med den 1 juli 1921 skulle vidarebefordras till Goteborgs stads
bibliotek, med undantag for den juridiska och statsvetenskapliga litteratu
ren, vilken skulle tillfalla departementets och lagberedningens bibliotek. 
Medgivandet gallde endast tills vidare, en omstandighet som gav upphov 
till en viss osakerhetskansla hos stadsbiblioteket. Forutom undantagen vad 

1 Brev till Lars Wahlin fran Emil Kristensson, 1921, i ovrigt odaterat, sannolikt avfattat i 
manadsskiftet mars/april. Handskriftsavdelningen, Goteborgs universitetsbibliotek 
2 Avskrift av skrivelse till justitieministem fran styrelsen GSB, 8/4 1921. Bilagor till styrel
sens protokol11920-1925 
3 Brev till Lars Wahlin fran Emil Kristensson, 16/4 1921. Handskriftsavdelningen, Gi:iteborgs 
uni versitetsbib liotek 
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g~illde den juridiska och statsvetenskapliga litteraturen var aven andra vill
kor fasta vid medgivandet, namligen att stadsbiblioteket inte hade nagon 
reklamationsratt for det erhallna trycket, att Kungliga biblioteket hade ratt 
att komplettera sina samlingar ur det fjarde exemplaret, att landsortstid
ningar inte ingick samt att alia kostnader som kunde bli aktuella skulle 
tackas av stadsbiblioteket.l 

Att stadsbiblioteket efter manga ars forsok antligen erholl det fjarde ex
emplaret sags som en stor seger, inte bara i det att man nu kunde koncen
trera sina resurser huvudsakligen pa utlandsk litteratur, utan ocksa i det att 
man menade att medgivandet starkte bibliotekets stallning som forsknings
bibliotek. Goteborgs stadsbibliotek var inte det enda bibliotek som fOrsokte fa 
det fjarde exemplaret och hade starka motstandare i denna sin stravan . 
Riksbibliotekarie Collijn menade i ett utlatande i arendet att det fjarde ex
emplaret egentligen borde tillfalla Kungliga biblioteket for att det dels skulle 
kunna komplettera sitt eget pliktexei:nplar ur detta ide fall sa behovdes, dels 
bygga upp en dublettsamling av svenskt tryck for att i hogre grad kunna til
lata utlap.. Vid denna tid hade Kungliga biblioteket emellertid inte personal
resurser eller utrymme att realisera detta mal, varfor man under davarande 
forhallanden tillstyrkte att Goteborgs stadsbibliotek fick disponera det fjarde 
exemplaret under forutsattning att Kungliga biblioteket fick komplettera sitt 
eget pliktexemplar ur det fjarde exemplaret da sa behovdes.2 

Trots alla de inskrankningar som gjordes i medgivandet hade stadsbiblio
teket nu tillgtmg till storre delen av allt svenskt tryck till en mycket ringa 
kostnad jamfort med vad det skulle ha kostat att anskaffa det ·pa vanlig vag. 
Starkta av denna framgang bland statliga myndigheter ansokte man nagra 
ar senare, 1924, om tjanstebrevsratt, det vill saga ratt for statlig myndighet 
eller liknande institution att sanda forsandelser utan frankering. Ansokan 
avslogs dock.3 

BristHilliga leveranser 

Leveranserna av det fjarde exemplaret fungerade langt ifran tillfredsstal
lande, vilket framkommer tydligt i en skrivelse fran overbibliotekarie 
Hallberg till justitieministern i november 1933. I denna papekar Hallberg att 
den sedan 1 juli 1921 gallande bestammelsen om att det fjarde exemplaret 
skall overlarnnas till Goteborgs stadsbibliotek " ... pa en del hall icke eller en
clast ofullstandigt efterleves." Justitierninisterns ombud i ett ganska stort an
tal stader, daribland Helsingborg, Karlskrona och Kristianstad har uppenbar
ligen inte brytt sig om att sanda arstrycket som kommit dem tillhanda vi- . 
dare till stadsbiblioteket. Hallberg fortsatter: 

1 Skrivelse till styrelsen GSB fran justitieministern, 3/6 1921. Bilagor till styrelsens proto-
kol11920-1925 · 
2 Gi:iteborg. Stadsbiblioteket i Nordisk tidskrift for bok- och biblioteksviisen, arg. 8 (1921), s. 
163f. 
3 Avskrift av skrivelse till s tatskontoret fran kommunikationsdepartementet, 6/6 1924. 
Bilagor till styrelsens protokoll 1920-1925 
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"Da biblioteket pa angivet satt gar miste om en myckenhet for 
detsamma onskvart tryck, och da paminnelse fran dess sida till 
ombuden icke torde vara agnade att astadkomma onskad fOrbattring i 
leveranserna, tilllater(sic) jag mig harmed anhalla, att genom 
departementet erinran matte goras till dem det vederbor ... ".l 

Att man pa stadsbiblioteket oroade sig mycket over leveranserna och glad
des nar de fungerade som de skulle, framgar tydligt i ett brev fran en av bib
liotekarierna, Nils Molin, till Hallberg under dennes semester, skrivet en
bart fe r att meddela att en leverans av svensktryck varit ovanligt fullkom
lig.2 Flera ar senare gav den davarande andrebibliotekarien vid stadsbiblio
teket, Erik Marklund, en inblick i problemen med tryckleveranserna. Ett 

. sydsvenskt ombud levererade aldrig nagot tryck over huvud taget, detta 
trots upprepade paminnelser fran bade stadsbiblioteket och justitiedeparte
mentet. Den enda respons man erholl pa dessa paminnelser var frana svar.3 
Orsakerna till ombudens underlatenhet gar inte att klarlagga, men kan 
eventuellt ha berott pa ointresse eller ren lat_9a. 

Anslag .for tillbyggnad fran Goteborgs stad 

Den biblioteksbyggnad som stadsbiblioteket flyttat in i ar 1900 visade sig 
relativt snabbt vara otillracklig fOr de vaxande samlingarna. Efter papekan
den fran revisorerna bade 1918 och 1920 om att utrymmena i biblioteket inte 
langre rackte till, paborjades 1920 kostnadsberakningar pa en tillbyggnad .. 
Den tillfragade arkitekten foreslog fyra olika alternativ: en flygel med platt 
tak, tva flyglar med platt tak, en flygel med forhojt tak samt tva flyglar med 
forhojt tak. Det forstnamnda altemativet var. det billigaste och det som sty
relsen fann mest rimligt.4 For att finansiera tillbyggnaden ansokte man om 
303 000 kronor ur Renstromska fonden, ur vilken en halv miljon kronor 
skulle delas ut 1921. Stadsfullmaktige gick delvis stadsbiblioteket till motes 
da man beviljade 200 000 kronor till tillbyggnaden, dock under forutsattning 
att ritningarna och kostnadsfOrslagen skulle godkannas av stadsfullmaktige 
samt att rakenskaperna skulle granskas av revisorer utsedda av samma for
samling.s 

Eftersom beloppet inte var tillrackligt for att tacka hela kostnaden skots 
projektet pa framtiden. Under tiden okade de fonderade 200 000 kronorna 
med rantor och med ytterligare 56 000 kronor i tillskott fran stadsfullmak
tige ur kommunala skattemedel6 och nagra ar senare kunde den tillbyggda 
flygeln bli verklighet. Sommaren 1926 stod flygeln fardig, men den inreddes 
inte forran 1927, da ytterligare ett anslag pa 64 000 kronor beviljades av 

1 Avskrift av skrivelse till justitieministem fran S. Hallberg, 9/11 1933. Bilagor till styrel
sens protokoll1932-1933 
2 Brev tillS. Hallberg fran Nils Molin, 15/6 1929. Handskriftsavdelningen, Goteborgs univer-
sitetsbibliotek · 
3 Marklund, E., "Svensktrycket" ur Fran arbetet i Goteborgs stadsbibliotek i Goteborgs stads
bibliotek 1891-1941: minnesskrift, Goteborg, 1941, s. 23 
4 Hallberg, a.a., s. 53 
5 Goteborgs stadsfullmiiktiges handlingar 1921, H 182,230, P 30/6 
6 Goteborgs stadsfullmaktiges handlingar 1925, H 88, 149, P 16/4 
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stadsfullmaktige for att tacka kostnaderna for inredningen.1 Forutom att 
stadsfullmaktige beviljade tillbyggnaden under denna period, beviljade 
man ocksa medel till grundforstarkning, uppvarmningsanlaggning, elek
trisk belysning pa vinden samt ombyggnad av bokhissen.2 I praktiken var 
stadsbiblioteket nu ekonomiskt helt beroende av de anslag stadsfullmaktige 
beviljade ur kommunala skattemedel, aven om dess stallning rent formellt 
fortfarande var oklar. 

Sammanfattande delanalys 1 

Synen pa Goteborgs stadsbibliotek 

Under tiden 1891-1927 tycks stadsbiblioteket sakta utveckla sin syn pa sig 
sjalv och sin egen roll. Den har visserligen sin grund i Karl Warburgs tre 
punkter fran 1886, men en benagenhet att betona den vetenskapliga sidan 
av biblioteket och dess verksamhet blir alit tydligare. Folkbiblioteken i Cote
borg utvecklas i allt snabbare takt och kan ta over den del av stadsbiblio
tekets verksamhet som riktar sig mot allmanhetens behov av kunskap och 
framfor allt av forstroelselasning, inte minst da de " .. .icke behofde af hansyn 
till bockernas bevarande for kornrnande tider undantaga vissa afdelningar 
fran utlaning. "3 En tydlig ansvarsfordelning rnellan stadsbiblioteket och 
folkbiblioteken borjar framtrada. A ven om stadsbiblioteket fortfarande sager 
sig ha tva uppgifter, dels att forse forskare med litteratur, dels att vara ett 
medborgarbibliotek, ar det tydligt att man med gladje overlater den senare 
uppgiften at folkbiblioteken. Da dessa tillfredsstaller allmanhetens krav pa 
tillgang till bibliotek och kunskap, kan stadsbiblioteket helt koncentrera sig 
p a att, framst med hansyn till hogskolans behov, utvecklas som veten
skapligt bibliotek. 

Att man redan 1895 forsokte erhalla det fjarde exemplaret visar ocksa pa 
en tydlig stravan att vara nagot mycket storre an ett allmant medborgerligt 
bibliotek. I denna ansokan hanvisar man ocksa till hur stor nytta forskare 
skulle ha av den okade tillgang till litteratur som ett sadant medgivande 
skulle medfora. Stadsbiblioteket visar aven pa andra satt att man betraktar 
sig framst som ett vetenskapligt bibliotek, exempelvis genom att 1911 av
vakta nya reglementen vid universitetsbiblioteken innan man tog stallning 
till hur ett eget nytt reglemente borde utformas. Ett annat exempel pa detta 
var stadsbibliotekets vilja att delta i lanesamarbetet mellan de vetenskapliga 
biblioteken, trots att man pa grund av sina ataganden. inom detta samarbete 
fick stora portokostnader, da man inte som de andra deltagande biblioteken 
hade tjanstebrevsratt. 

Forsaken att erhalla det fjarde exemplaret fortsatte och i den formella an
sokan som gjordes 1921 ger man tydligt uttryck for sina egna tankar om 
bibliotekets betydelse och vilken roll det har. Det tvafaldiga syftet fran tidig
are ar firms fortfarande med, att fylla bade vetenskapsmannens och de ov-

1 Goteborgs stadsfullmaktiges handlingar 1927, H 234, P 2/6 
2 Hallberg, a.a., s. 56 
3 Wahlin, a.a., s. SSf. 
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riga medborgarnas behov av litteratur, men det ar uppenbart att det ar det 
forsta behovet som i forsta hand intresserar biblioteksledningen. Man han
visar till att man kan avlasta de tre stora vetenskapliga biblioteken och att 
stadsbibliotekets kulturuppgift stracker sig langt utanfor Goteborg - kort sagt: 
man ar inte ett vanligt offentligt bibliotek utan ett vetenskapligt, i klass 
med, om an inte i samma storlek som, Kungliga biblioteket och universi
tetsbiblioteken. 

Goteborgs stadsfullmaktige framtrader under den forsta tidsperioden allt 
tydligare som bibliotekets huvudfinansiar·. Dess syn pa stadsbiblioteket ar 
emellertid mindre synlig i ord an i handling. Biblioteket far vid manga till
fallen ekonomiskt stod dels ur Renstromska fonden, dels av kommunala 
skattemedel. Detta okande st6d ar i sig sjalv ett uttryck for stadsfullmaktiges 
syn pa stadsbiblioteket - om man inte hade ansett att biblioteket var en vik
tig institution med en viktig uppgift att fylla hade knappast stod i sad an om
fattning utgatt. Endast vid ett tillfalle under perioden ges i ord uttryck fOr 
stadsfullmaktiges syn pa biblioteket, namligen vid utdelningen ur 
Renstromska fonden 1903 vilket tidigare namnts. 

Statens syn pa stadsbiblioteket kommer· under den forsta perioden till ut
tryck i den respons stadsbiblioteket far pa sina ansokningar om statiigt st6d. 
Nar staten avslar den forsta ansokan om det fjarde exemplaret 1897 gor man 
det med hanvisning till att Strangnas laroverks bibliotek behover behalla 
det fjarde exemplaret for att kunna fortsatta med sina samlingar. Att ett 
laroverksbibliotek av justitieministern sa.Iunda ansags viktigare an ett 
bibliotek som hade att tillgodose en hogskolas litteraturbehov ar f6r
vanande och vittnar om ett bristande intresse for och en okunskap om den 
roll som stadsbiblioteket hade att fylla. 

Vid bibliotekets nasta ansokan om det fjarde exemplaret lyckades man fa 
statsministern och justitieministern att arbeta for arendet. Trots en viss 
troghet i genomdrivandet av beslutet verkar det inte ha funnits nagra di
rekta motstandare till stadsbibliotekets stravan inom de berorda statliga 
myndigheterna. Vid derma tidpunkt hade statens uppfattning andrats och 
man ansag uppenbarligen att stadsbiblioteket hade en sa pass viktig roll att 
det pa detta satt borde gynnas av statsmakterna. 

Vad galler andra vetenskapliga biblioteks syn pa stadsbiblioteket ar den 
inte sarskilt tydligt uttalad under den tid det forsta kapitlet tacker. Aksel 
Anderssons medtagande av stadsbiblioteket i sin artikel om forsknings
biblioteken i Sverige ar emellertid av betydande intresse. Aven om det 
skulle fora for langt att havda att hans syn var de vetenskapliga. bibliotekens 
syn, innehade han dock en hog position inom den svenska forsknings
biblioteksvarlden och kan knappast anses vara helt orepresentativ i sin 
hallning. Det ar sannolikt att han kan ha paverkat bibliotekarier vid andra 
vetenskapliga bibliotek till en likartad uppfattning. Ett stod for en sadan 
tankegang ar det faktum att stadsbiblioteket drygt ett decennium senare an
modades delta i det samarbete inom fjarrlaneverksamheten som riksbiblio
tekarien organiserade. Stadsbiblioteket ansags uppenbarligen utan problem 
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kunna delta i detta samarbete for att avlasta de tre stora, vilket ger vid han
den att man hade hoga tankar om bade dess bokbestand och kompetens. 

Goteborgs stads betydelse for stadsbiblioteket 

Som framkommit redan i sammanfattningen av synen pa stadsbiblio
teket spelade Goteborgs stad en stor roll fOr biblioteket och dess verksamhet 
under tiden 1891-1927. Stadsfullmaktiges inflytande over biblioteket var tyd
ligt redan fran fOrsta borjan och forstarktes ytterligare fran och med 1895, da 
man tilldelade biblioteket en stor summa pengar till en egen byggnad. Stads
fullmaktige hade ocksa insyn i bibliotekets ekonomi genom att bibliotekets 
revisorer utsags av stadsfullrnaktige. Aven efter den stora utdelningen sorn 
mojliggjorde nybyggnaden tilldelade stadsfullrnaktige stadsbiblioteket stora 
summor pengar, exernpelvis ur Renstromska fonden 1903. Med budgetchet 
1912/13 blev Goteborg stads ansvarstagande for biblioteket an tydligare da 
man tog komrnunala skattemedel fOr att finansiera bibliotekets verksamhet. 
Detta skulle kornma att bli ett staende in:slag och stadens anslag vaxte 
snabbt. Med aren tilldelades stadsbiblioteket alit mer pengar sasom ut
delningen ur Renstromska fonden 1921 till en tillbyggnad, skattemedel till 
inredning av tillbyggnaden sarnt pengar till standigt aterkommande behov 
av underhall och reparationer. · 

Statligt stod till stadsbiblioteket 

Det statliga stodet till Goteborgs stadsbibliotek var hogst begransat under 
tiden 1891-1927. Vid tva tillfallen forsokte stadsbiblioteket sjalvt erhalla stod 
i indirekt form fran statliga myndigheter, 1895 och 1921. Bada gangerna 
rorde det sig om det fjarde exemplaret. Som beskrivits ovan fick man fOrsta 
gangen avslag pa sin ansokan att erhalla detta exemplar, med hanvisning 
till att ett annat bibliotek, Strangnas hogre allrnanna laroverks bibliotek, vid 
derma tid fick det aktuella exemplaret. 

Nar man 1921 gjorde ett nytt forsok lyckades man battre. Efter intensiv 
"lobbyverksamhet" av Emil Kristensson i Stockholm, uppbackad av stats
minister Oscar von Sydow, erholl stadsbiblioteket antligen det efterlangtade 
fjarde exemplaret. Justitiedepartementets medgivande rorande det fjarde 
exemplaret var den forsta formen av statligt stod som stadsbiblioteket er
holl, trettio ar efter dess tillkornst. 

24 

i 
I 

I
I 



Kapitel 4. 1927-1946 " ... fylla ett statligt biblio
teks uppgifter ... " 

Reglementsstriden 1929 

Den 1 juli 1927 tilltdidde Seth Severin Hallberg tjansten som overbiblio
tekarie vid Goteborgs stadsbibliotek och eftert~adde darmed Lars Wahlin, 
som innehaft tjansten sedan 1891. En av den nytilltradde overbiblioteka
riens forsta uppgifter blev att fora fragan om ett nytt reglemente for stads
biblioteket till sitt slut. Stadsbibliotekets styrelses fOrslag till nytt reglemente 
hade sedan hasten 1927 utretts och diskuterats av olika instanser i den 
kommunala fOrvaltningen, sasom dratselkammarenl, lOnenamnden och 
stadskamreraren innan det i mars 1929 slutligen kom tillbaka till stadsfull
maktige fOr beslut. Orsaken till att arendet tog sa lang tid var att det radde 
djup oenighet om hur det nya reglementet skulle utformas. Bakom denna 
meningsskiljaktighet lag olika uppfattningar om vilken roll stadsbiblioteket 
skulle ha och vilken slags institution det skulle vara. 

Stadsbibliotekets forslag till nytt reglemente ansags av flera kommunal
politiker bland socialdemokraterna och kommunisterna fOra fOr langt bort 
fran gangse besUimmelser for kommunala institutioner vad gallde till ex
empel anstallningsvillkor, kvalifikationskrav och arbetstid. Till skillnad 
fran forhallanden i andra kommunala institutioner skulle enligt styrelsens 
forslag tva tjansteman, overbibliotekarien och fOrste bibliotekarien, an
stallas tills de pensionerades. Orsaken till detta var enligt styrelsen att det 
utan en sadan sakerhet skulle bli svart, fOr att inte saga omojligt for biblio
teket att rekrytera och i sin tjanst behalla de basta och mest kompetenta per
sonerna inom den svenska biblioteksvarlden. Vad gallde kvalifikations
kraven ville styrelsen i sitt forslag att man for att erhalla en amanuenstjanst 
vid stadsbiblioteket antingen skulle ha avlagt en licentiatexamen eller en 
kombination av en kandidat- eller ambetsexamen vid en fakultet och ytter
ligare en kandidatexamen vid en annan fakultet. Arbetstiden, slutligen, 
ville styrelsen begransa till sex timmar per dag i stallet for sju, vilket var det 
vanliga vid kommunala institutioner.2 

Kommunalpolitikern och tillika ledamoten av biblioteksstyrelsen Gustaf 
Blom hade reserverat sig mot styrelsens fOrslag och bekampade det ener
giskt nar arendet kom upp till debatt i stadsfullmaktige i mars 1929. Orsaken 
till hans motstand var att han i styrelsens forslag sag ett f6rs6k att " ... gora 
stadsbiblioteket till en 6vervagande vetenskaplig institution, icke i lika man 
till ett allmant medborgerligt bibliotek. Tyngdpunkten i detta reglementes 
bestammelser pekar pa den rent vetenskapliga uppgift, som stadsbiblioteket 
skulle komma att fa." Hans motstand gallde framst de ovan refererade 
punkterna om anstallningsvillkor, kvalifikationskrav och arbetstider. En 
annan ledamot raljerade med styrelsens argument for att de hogsta tjan-

1 Det organ som forvaltade stadens finanser. 
2 Goteborgs stadsfullmaktiges handlingar 1929, H 55 
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sterna inte skulle ha sex manaders uppsagning utan galla tills pensionen 
och menade att detta anstallningsvillkor inte skapade nagon "forlamande 

· radsla" hos andra kommunala tjansteman och att en "duktig karl" inte lat 
en sadan sak avskracka.l 

Blom och flera andra ansag ocksa att stadsfullmaktige borde tillsatta fler 
ledamoter i styrelsen an styrelsens forslag gav vid handen. Enligt detta for
slag skulle stadsfullmaktige tillsatta sex ledamoter, Goteborgs hogskola tva, 
Goteborgs museum en och Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhallet 
en.2 Blom havdar att stadsfullmaktige borde ha ratt att tillsatta fler leda
moter av tva skal: 

rr .. .icke bara darfor att stadsfullmaktige ha att bara det ekonomiska 
malsmanskapet, utan stadsfullmaktige i Goteborg ha val under sa lang 
tid tillbaka, som man over huvud taget behover ga, visat en villighet · 
att tillmotesga kulturella behov och en villighet att tillgodose 
kulturella anslag ... ".3 

En annan ledamot undrar vad det kan skada om stadsfullmaktige fick till
satta fler ledamoter an i styrelsens fOrslag, om nu stadsbibliotekets styrelse 
litar pa stadsfullmaktiges intresse och valvilja vilket man sager sig g6ra.4 

Nar det nya reglementet antogs fick stadsbibliotekets styrelse igenom sina 
forslag pa de fiesta av de omdiskuterade punkterna, exerri.pelvis anstall
ningsvillkoren for overbibliotekarien och forste bibliotekarien, kvalifika
tionskraven pa amanuenser, styrelsens sammansattning och till vissa delar 
vad gallde antalet arbetstimmar.s Strax efterat skrev en medarbetare vid 
stadsbiblioteket, J. Viktor Johansson, en artikel om det nya reglementet och 
striden det orsakade i Nordisk tidskrift for bok- och biblioteksviisen. Det 
framkommer tydligt att forfattaren ar missnojd med det faktum att sa hart 
motstand rests mot styrelsen forslag, aven om detta motstand inte fick nagot 
storre genomsla:g i det slutliga reglementet. Det faktum att man fran styrel
sens sida ej lyckades utverka en arbetstid om sex timmar om dagen for alia 
anstallda utan bara for de fyra amanuenserna kommenterar Johansson pa 
foljande satt: "Den (dvs stadsbibliotekets styrelse, for£. anm.) forde givetvis 
harvidlag en hopplos strid mot samma uniformeringsprincip, som for
skaffat tjanstemannen vid statens larda verk den tjanstgoringsskyldighet, 
vilken provats lamplig fOr kommunikationsverkens personal." Stadsfull
maktiges argument att personalen kompenserades for den langre arbets
tiden genom att upptas i stadens lOne- och pensionsstater avfardas helt av 
Johansson.6 Med tanke pa att stadsfullmaktige gick styrelsen till motes pa i 
princip alia punkter ar det svart att se orsaken till forfattarens tydliga irrita
tion. 

1 Goteborgs stadsfullmaktiges handlingar 1929, yttranden 21/3 
2 Goteborgs stadsfullmaktiges handlingar 1929, H 55 
3 Goteborgs stadsfulhnaktiges handlingar 1929, yttranden 21/3 
4 ibid. 
5 Goteborgs stadsfulhnaktiges handlingar 1929, P 21/3 
6 Johansson, J. V., Goteborg. Stadsbiblioteket i Nordisk tidskrift for bok- och biblioteksviisen, 
arg. 17 (1930), s. 61-67 
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Byggnadsfragans forsta skede 

Att stadsfullmaktige ansag att stadsbiblioteket var en viktig institution 
som man garna satsade pengar pa framgar aterigen nagra ar senare da stads
biblioteket, hart ansatt av utrymmesbrist, 1935 ansokte om 500 000 kronor ur 
Olof och Caroline Wijks fond for ytterligare om- och tillbyggnad. Stadsfull
maktige beslot att tilldela stadsbiblioteket 225 000 kronor med motiveringen 
att "Harfor begarda anslag avser ett kulturellt andamal av vikt, sarskilt for 
d en stora bildningssokande allmanheten."l De 225 000 kronorna blev 
grundplaten till en ny byggnad for biblioteket, men det skulle droja anda till 
ar 1954 innan derma byggnad kunde forverkligas. Vid denna utdelning 
fanns det dock kommunalpolitiker som motsatte sig att stadsbiblioteket 
skulle fa ta del av de utdelade pengarna ur donationsfonden. En stadsfull
maktigeledamot menade att pengarna i stallet borde anvandas till samlings
lokaler i olika stadsdelar och havdade att "Stadsbiblioteket ar en ·stadens in
stitution ... om man ser ratt pa saken har staden en sadan skyldighet att be~ 
strida utgifterna for sitt stadsbibliotek med skattemedel."2 Trots att stads
biblioteket erh611 pengar ur fonden ar ledamotens invandning principiellt 
intressant i · det att han havdar stadens to tala ansvar for biblioteket och att 
det helt bor finansieras skattevagen. 

Centralbibliotek for vastra Sverige 

Ar 1935 var ocksa det ar da bestammelserna angaende utlaning till andra 
svenska bibliotek som faststallts av riksbibliotekarien 1915 reviderades och i 
viss man omarbetades. De nya bestamrnelserna faststalldes av cheferna for 
de bibliotek som deltog i samarbetet, namligen Kungliga biblioteket, univer
sitetsbiblioteken i Uppsala och Lund, Vetenskapsakademiens bibliotek, 
Karolinska institutets bibliotek samt Goteborgs stadsbibliotek, alltsa ett mer 
demokratiskt tillvagagangssatt an tjugo ar tidigare, da riksbibliotekarien en
clast meddelade ber6rda bibliotek hur det skulle vara. Pa ett tydligare satt an 
1915 delade man upp Sverige i ansvarsomraden som de ber6rda biblioteken 
blev centralbibliotek for. Goteborgs stadsbibliotek blev centralbibliotek for 
Hallands, Goteborgs och Bohus, Alvsborgs och Skaraborgs Ian. Att det rorde 
sig om ett samarbete med vetenskapliga fortecken framgar tydligt av andra 
paragrafen: "Utlaningen avser uteslutande att framja forskning och allvar
liga studier. "3 

1 Goteborgs stadsfullm.aktiges handlingar 1936, H 115 
2 Goteborgs stadsfullmaktiges handlingar 1936, yttranden 2/ 4 
3 Bes tiimmelser for utlaningen f ran Kungl. biblioteket, universitetsbiblioteken i Uppsala och 
Lund, Vetenskapsakademiens bibliotek, Karolinska institutets bibliotek och Gi:iteborgs stads
bibliotek till andra svenska· offentliga bibliotek m. fl., Stockholm, 1935 
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Forsok att erhalla tjanstebrevsratt 

Stadsbiblioteket hade annu inte erhclllit tjanstebrevsratt, samtidigt som 
dess utgifter for interurbanlaneforsandelser steg allt mer. Professor Ernst 
Nachmanson, ledamot av biblioteksstyrelsen, horde sig darfor for hos Post
verkets generaldirektor, Anders Orne, om mojligheterna for stadsbiblioteket 
att fa tjanstebrevsratt. I sitt svarsbrev refererade generaldirektoren general
poststyrelsens utlatande: 

"Tjanstebrevsratt tilldelas pa senare tid enligt fastslagna principer 
endast- forutom ambetsverk och institutioner, som aro organ for 
statsforvaltningen - anstalter och institutioner, som avse allmanna 
andamal av den betydelse att desamma ansetts bora helt tillgodoses 
genom statsverkets forsorg. Goteborgs stadsbibliotek, som synes vara 
en rent kommunal institution ... kan otvivelaktigt enligt tillampade 
principer icke komma i atnjutande av tjanstebrevsratt."l 

Detta resonemang gar i en cirkel - stadsbiblioteket har inte ansetts vara sa 
viktigt att det far stod fran statsverket och darfor kan det inte erhalla stod 
fn?m en annan statlig myndighet, i det har fallet postverket. Det var givetvis 
inte generalpoststyrelsens sak att i detta utlatande bedoma huruvida stads
biblioteket var en institution vars andamal var av den betydelsen att det 
borde fallit pa statsverkets ansvar. Det faktum att Goteborgs stadsbibliotek 
nu var centralbibliotek for hela vastra Sverige och sa uppenbart sags som en 
del av den vetenskapliga biblioteksvarlden talar for att sa var fallet och sty
relsen beslot att handla darefter. 

Ansokan om lotterimedel 

Den 6 oktober 1936 ansokte stadsbiblioteket ur lotterimedelsfonden om 
ett anslag pa 225 000 kronor, att laggas till de 225 000 kronor man erhallit ur 
Wijkska fonden och att anvandas till en om- och tillbyggnad av biblioteks
byggnaden. Denna fond bestar av behallningen av det statliga penning
lotteriet, vilken av Kungl. Maj:t delas ut till allmannyttiga och kulturella 
andamal. Sjalva det statliga penninglotteriet grundades inte forran 1938, 
men innan dess hade de lotterier vilka ordnats med Kungl. Maj:ts tillstand, 
och vars dragningar stod under statlig kontroll, bidragit till lotterifonden 
med behallningen av sin verksamhet.2 I ansokan menar styrelsen att om 
staten bidrog med ovannamnda summa, skulle stadsfullmaktige skjuta till 
de knappt 200 000 kronor som aterstod enligt en tidigare gjord 
kostnadsberakning. For att motivera ett statligt bidrag till stadsbiblioteket 
lade man fram ett flertal argument vilka sammantagna skulle visa att 
stadsbiblioteket var ett vetenskapligt bibliotek med mer an lokala uppgifter. 

1 Brev till Ernst Nachmanson frAn Anders Orne, 22/11 1935_- Bilagor till styrelsens protokoll, 
1936-1937 
2 Bonniers lexikon, band 11, sp. 156 
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For forsta gangen moter har problemet med bibliotekets namn, vilket 
man fran stadsbibliotekets sida ar val medveten om. Man poangterar att 
namnet "stadsbibliotek" ar missvisande, da det vuxit fram bibliotek med 
detta namn men med vasensskilda uppgifter i manga andra stader, samt att 
denna funktion i Goteborg fylls av Dicksonska folkbiblioteket. "Stadsbiblio
teket narmar sig till hela sin laggning universitetsbibliotekens typ. Vid upp
byggandet av bibliotekets bokbestand har huvudsynpunkten varit tillgodo
seendet av forskare och studerande vid stadens manga kulturinstitutioner 
och hogre undervisningsanstalter ... ". Man f6rnekar inte att man som stort 
och valforsett bibliotek med huvudsakligen humanistisk inriktning kan 
vara till stor nytta ocksa for allmanheten, men detta vander man skickligt 
till ett argument for att fora stadsbiblioteket till de vetenskapliga biblio
tekens sfar: "Med hansyn till klientel torde biblioteket narmast bora jam
foras med Kungl. biblioteket, vilket ju betjanar en synnerligen bred pu
blik. "1 

Man hanvisar ocksa till att stadsbiblioteket sedan lange ar en del av sam
arbetet mellan de vetenskapliga biblioteken vad galler fjarrlan och citerar 
bestammelserna fran 1915 och 1935. Med en latt forebraende ton meddelar 
man ocksa att: "Det ar att marka, att denna utlaningsverksamhet fran stads
biblioteket sker utan kostnad for vare sig statsverket eller den enskilde Hin
tagaren. Eftersom biblioteket icke har fribrevsratt, maste det harfor vid
kannas icke obetydliga utgifter." Det faktum att biblioteket sedan 1921 erhal
ler det fjarde exemplaret namns naturligtvis ocksa, men den ekonomiska . 
betydelsen av detta indirekta statliga stod tonas ned vasentligt.2 Med hjalp 
av dessa olika argument drar man en slutsats som utformas till ansokans 
huvudargument: Goteborgs stadsbibliotek ar en viktig del av den svenska 
vetenskapliga varldens litteraturforsorjning och fyller darmed en statlig in
stitutions uppgifter. Ett statligt bidrag maste darfor anses vara val motiverat. 
Man konstaterar ocksa att "Det kan knappast anses rimligt, att Goteborgs 
stad skall i langden ensam bara kostnaderna fOr en kulturinstitution, som i 
sa stor utstrackning kommer hela landet till godo."3 

Utlatanden i lotterimedelsfragan 

Innan beslut togs i fragan om tilldelning av lotterimedel bad Kungl. Maj:t 
om utlatanden fran 6verbibliotekarierna vid Kungliga biblioteket, universi
tetsbiblioteken i Uppsala och Lund samt fran lansstyrelsen i Goteborgs och 
Bohus Ian. Dessa uthHanden ar intressant Hisning dade ger en tydlig bild av 
vilken syn berorda institutioner hade pa stadsbiblioteket. Samtliga staller sig 
positiva till stadsbibliotekets ansokan och tillstyrker den. Det ar uppenbart 
att det tre bibliotekscheferna anser att stadsbiblioteket ar ett vetenskapligt 
bibliotek med statliga uppgifter, salunda riksbibliotekarie Collijn: " ... kan 
Goteborgs stadsbibliotek dock sagas fylla ett statligt biblioteks uppgifter inom 
vart lands biblioteksvasen. ", overbibliotekarie Grape i Uppsala: " ... Goteborgs 

1 Avskrift av skrivelse till konungen fran styrelsen GSB, 6/10 1936. Bilagor till styrelsens 
~rotokoll 1936-1937 

ibid. 
3 ibid. 
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.stadsbibliotek verkligen fyller ett statligt organs uppgifter ... " och slutligen 
overbibliotekarie Wilner i Lund: " .. . allt mer a kommit att intaga en med de 
tre stora vetenskapliga biblioteken jamforlig stallning."l Alia tre hanvisar 
ocksa till den viktiga roll som stadsbiblioteket spelar i interurbanlaneverk
samheten inom den vetenskapliga varlden, inte minst for de tre stora 
biblioteken sjalva, och att stadsbiblioteket fyller en stor roll i hela landet, 
inte bara i vastra Sverige, exempelvis Grape: "Men det torde bora under
strykas, att bibliotekets betydelse ingalunda ar inskrankt till denna rayon 
(Goteborg med omnejd, forf. anm.)- den stracker sig vida darutover och gal
ler kort sagdt hela vart land."2 

Lansstyrelsen sager samma saker i sitt utl<Hande men tillagger ocksa att 
stadsbiblioteket hittills helt finanierats av donationer och framfor aUt av 
Goteborgs stad och fortsatter: " ... staden varje ar fatt for bibliotekets verk
samhet tillskjuta mycket avsevarda belopp av skattemedel, detta i trots av 
att biblioteket sasom ovan antytts i avsevard omfattning fyller ett statligt or
gans uppgifter ... ".3 Som framgar av vad som citerats och refererats av .ut
latandena gav de uttryck fOr ett solitt stod for stadsbibliotekets ansokan och 
en mycket positiv och uppskattande bild av dess betydelse. Trots detta fick 
stadsbiblioteket avslag pa sin ansokan. 

Ytterligare forsok att erhalla lotterimedel 

Detta avslag avskrackte emellertid inte stadsbibliotekets styrelse. Foljakt
ligen ansokte man ytterligare fi;ra ganger om bidrag ur lotterimedlen - i 
april 1937, i september samma ar, i november 1938 samt i maj 1939. Dessa 
ansokningar ar mycket lika den forsta i sin argumentation for ett statligt hi
drag till stadsbiblioteket och man hanvisar i alia till de fyra yttranden som 
tillkom i samband med den forsta ansokan. Man fortsatter att betona hur 
missvisande namnet ar, vilken viktig roll stadsbiblioteket spelar i den 
vetenskapliga biblioteksvarlden och hur orattvist det ar att Stockholms kul
turinstitutioner. bekostas av statliga medel medan Goteborgs kulturinstitu
tioner, sasom stadsbiblioteket, helt bekostas av kommunala skattemedel. 
Detta menar man ar desto mer orimligt da biblioteket ar till mycket stor 
nytta fOr de statliga biblioteken samt svensk forskning och vetenskapligt liv 
over huvud taget.4 De fyra forsta ansokningarna gallde samtliga 225 000 
kronor, medan man i den sista ansokan har overgett tanken pa en oin- och 
tillbyggnad till forman fOr en nybyggnad, varfor det ansokta beloppet har 
har stigit till 500 000 kronor.s· Samtliga dessa ansokningar avslogs. 

1 Avskrift av skrivelse till konungen fran Isak Collijn, 4/11 1936, avskrift av skrivelse till 
konungen fran Anders Grape, 30/10 1936 samt avskrift av skrivelse till konungen fran Per 
Wilner, 28/10 1936. Bilagor till styrelsens protokolll936-1937 
2 Avskrift av skrivelse till konungen fran Anders Grape, 30/10 1936. Bilagor till styrelsens 
~rotokoll 1936-1937 

Avskrift av skrivelse till konungen fran Hinsstyrelsen i Goteborgs och Bohus Hi.n, 5/11 1936. 
Bilagor till styrelsens protokoll 1936-1937 . 
4 Se exempelvis avskrift av skrivelse till konungen fran styrelsen GSB, 24/ 11 1938. Bilagor 
till styrelsens protokoll 1939 
5 Avskrift av skrivelse till konungen fran styrelsen GSB, 13/5 1939. Bilagor till styrelsens 
p;I'otokoll 1939 
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Riksdagsmotion om statsbidrag 

Stadsbibliotekets styrelse var under dessa ar som synes mycket angeUigen 
om att erhalla pengar for att 16sa fragan om en om- och tillbyggnad. Man 
nojde sig darfOr inte rned att ansoka om lotterirnedel fern ganger, utan 
horde sig ocksa for bland riksdagsrnannen fran Goteborg om det fanns na
gon mojlighet att lagga en motion om statligt bidrag till stadsbiblioteket. 
Edgar Sjodahl, ledamot av riksdagens forsta kammare, skrev i ett brev fran 
januari 1937 till Hallberg: "Att ga fram motionsvagen ar tveksamt. Jag vill 
dock forst ha resonerat med en del folk, daribland Engberg (davarande 
ecklesiastikministern, for£. anm.). Det kan vara klokt att skynda langsamt."1 . 

Denna sista uppmaning tycks av brevskrivaren sjalv ha tagits ad notam, 
da det drojde tva ar innan Sjodahl, stodd av tva andra riksdagsrnan, Knut 
Petersson och Gosta Rahmn, motionerade i forsta kammaren om stats-

. anslag till Goteborgs stadsbibliotek. I motionen redogors kortfattat for biblio
tekets historia och utveckling. Argumenten i motionen bar tydliga spar av 
paverkan fran stadsbibliotekets egna argument i lotterimedelsansokning,.. 
arna. Stadsbibliotekets betydelse framhavs, inte bara fOr Goteborg och vastra 
Sverige, utan for hela landet, inte minst genom att det fungerar som l~m
givare at de tre stora vetenskapliga biblioteken. Det faktum att stadsbiblio
teket inte har tjanstebrevsratt namns, liksom att bibliotekets enda stod fran 
statligt hall dittills varit erhallandet av det fjarde exemplaret - dock inte ge
nom lagstiftning, utan bara som en bestammelse att galla tills vidare. 
Motionarerna avslutar sin motion med fOljande meningar: "Det synes rim
ligt och rattvist, att staten atager sig nagon del av de stora kostnader, som 
hittills helt pavilat staden. Vi tillata oss darfor att foresla, att riksdagen 
matte besluta att for budgetaret 1938/1939 bevilja ett anslag pa 75,000 kronor 
till Goteborgs Stadsbibliotek. "2 

I statsutskottets3 utlatande over rnotionen rekommenderas att motionen 
skall avsHis med stod av foljande motivering: det faktum att Goteborgs 
stadsbibliotek tillkommit pa grund av och praglats av Goteborgs hogskola 
gor det jamforbart med Stockholms hogskolas bibliotek. Detta bibliotek har 
aldrig fatt nagra statliga anslag, varfor inte heller Goteborgs stadsbibliotek 
bor fa nagra. Om man skulle bevilja stadsbiblioteket statliga anslag menar 
utskottet att det skulle vara liktydigt med statligt stod till en privat hogskola, 
vilket vore en avvikelse fran den linje staten dittills haft mot dessa privata 
hogskolor. En sadan kursandring maste forst tas stallning till av Kungl. 
Maj:t efter en utredning av fragan.4 

Nar fOrsta kamrnaren skulle rosta om motionen blev det en lang debatt 
om £ragan. Sjodahl gjorde kraftiga invandningar mot motiveringen till av-

1 Brev till S. Hallberg fran Edgar Sjodahl, 9/1 1937. Bilagor till styrelsens protokoll 1936-
1937 
2 FK motioner 1939, nr. 18 
3 Riksdagens viktigaste budgetutskott, ett av de staende utskotten. 
4 Statsutskottets utlatande 1939, nr. 8 
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slagsyrkandet. Han ansag att jamforelsen mellan Goteborgs stadsbibliotek 
och Stockholms hogskolas bibliotek var helt missvisande, da stadsbiblio
teket inte agdes eller disponerades av hogskolan, utan av Goteborgs stad. 
Det bibliotek som kunde jamforas med Stockholms hogskolas var det semi
nariebibliotek som fanns vid Goteborgs hogskola, vilket alls inte hade an
sokt om statsanslag. Han pekade ocksa pa det faktum att Stockholms hog
skola, liksom Stockholm i sin helhet, kunde utnyttja de stora vetenskapliga 
bibliotek som fanns i Stockholm och finansierades av staten, medan det i 
Goteborg endast fanns det kommunalt finansierade stadsbiblioteket. En 
medlem av utskottet, Oscar Olsson, fOrsvarade motiveringen, men Sjodahl 
fick i sin kritik stod av ett flertal andra kammarledamoter, bland annat 
Osten Unden, vilken forutom att han var riksdagsman ocksa var universi
tetskansler, som yttrade foljande: 

"Redan nu bekostas ju det vetenskapliga bokbehovet i Stockholm .. .i 
mycket vasentlig grad av staten ... Man kan alltsa saga, att staten redan 
nu gor en mycket betydande insats for det vetenskapliga bokbehovet i 
Stockholm, under det att sa inte ar fallet i Goteborg och vastra 
Sverige."1 

Sjodahl gjorde dock inte nagot yrkande, utan nojde sig med att ha gjort lite 
"reklam" fOr fragan och fOrhoppningsvis fatt upp den pa Kungl. Maj:ts dag
ordning. Detta tycks ha varit den allrnanna asikten bland de ledamoter vilka 
kritiserade rnotiveringen. Sjodahl avslutade debatten rned att konstatera att 
" ... motionen visserligen fallit, men fallit framat ... ".2 

Ansokan hos Kungl. Maj :t om statligt stod 

Sjodahls asikt i denna fraga vidarebefordrades till stadsbibliotekets sty
relse, som beslot att ater ga till handling. I juni 1939 ansokte stadsbiblioteket 
hos Kungl. Maj:t om en proposition till 1940 ars riksdag vilken skulle ge 
stadsbiblioteket 75 000 kronor i statsbidrag. Aterigen forde man frarn de vid 
det hiir laget viilbekanta argurnenten for varfOr stadsbiblioteket borde kunna 
komrna pa fraga for statligt stod.3 Skrivelsen var i sjiilva verket i det nar
maste identisk med den motion sorn Sjodahl m. fl. lagt i forsta kammaren 
tidigare sarnrna ar, endast nagra ord i en mindre viktig upprakning skilde 
dem at . .Aven vid detta tilWille infordrade Kungl. Maj:t utlatanden fran ett 
antal instanser, namligen Kungl. skoloverstyrelsen, styrelsen fOr Goteborgs 
hogskola, universitetskanslern, riksbibliotekarien samt dratselkammaren i 
Goteborg. Samtliga instanser utom riksbibliotekarien stiillde sig positiva till 
stadsbibliotekets ansokan. Liksom i fallet med yttranden vid ansokan om 
lotterimedel kan mycket intressant vad galler dessa instansers s.yn pa stads
biblioteket utlasas ur utlatandena. 

1 FK protokoll 1939, ru. 19 
2 ib id . 
3 Avskrift av skrivelse till konungen fran styre lsen GSB, 16/6 1939. Bilagor till s tyrelsen s 
protokoll 1939 
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Utlatanden i £ragan om statligt stod 

Skoloverstyrelsen begdinsar sig i sitt utlatande till att uttala sig om den 
funktion Goteborgs stadsbibliotek fyller fOr folk- och skolbiblioteken, vilka 
tillhor skoloverstyrelsens ansvarsomrade. Det faktum att dessa bibliotek 
kan lana litteratur fran stadsbiblioteket tillmates stor vikt, da detta dels okar 
antalet utlanande storbibliotek fran tre till fyra och dels okar den tillgangliga 
vetenskapliga litteraturen genom stadsbibliotekets inom vissa Hilt pa
fallande valsorterade samlingar. Skoloverstyrelsen berommer ocksa "-... den 
stora beredvillighet och valvilja, som Goteborgs stadsbibliotek alltid visat 
vid behandlingen av inkomna lanerekvisitioner fran under overstyrelsens 
inseende sh\ende bibliotek. "1 

Styrelsen for Goteborgs hogskola ar av naturliga skal positiv till stads
bibliotekets ansokan, da ett valutrustat vetenskapligt bibliotek i Goteborg i 
hogsta grad gynnar hogskolan. Man lovordar stadsbibliotekets "monster
gilla" skotsel och menar att det harigenorit fatt " ... en utomordentlig, all
mant erkand betydelse for vetenskaplig forskning och undervisning." I utla.:. 
tandet framhalls ocksa det faktum att biblioteket genom sina ~anster fOr 
hogskolan indirekt hjalper staten, da de studenter sorn utan kostnad for sta
ten utbildas vid hogskolan sedan ofta blir yrkesverksamma i statens ~anst. 
Med tanke pa att stadsbiblioteket alltsa fyller andarnal vilka far betraktas 
som allmanna och statliga mer an komrnunala, anser hogskolans styrelse 
att stadsbiblioteket bor beviljas anslaget och att det inte ar for hogt tilltaget.2 

Universitetskansler Unden utvecklar i sitt utlatande samrna argument 
sorn han tagit upp i debatten i forsta karnmaren tidigare sarnma ar, nam
ligen att ett statsbidrag till Goteborgs stadsbibliotek skulle innebara att Gote- · 
borgs hogskola far en forman sorn " ... utan vidare kornmer de i Stockholm 
belagna hogskolorna till del genom tillvaron av nyssnamnda statliga biblio
tek (dvs Kungliga biblioteket och riksdagsbiblioteket, fOrf. anm.)." Han pa
pekar ocksa att Goteborgs hogskola till skillnad fran andra inte behovt an
soka om statsbidrag pa grund av den ekonorniska krisen under 1930-talet, 
utan genom sparsarnhet och kommunala bidrag hallit sin verksamhet 
igang. Detta fakturn ser Unden som annu ett skal att ge stadsbiblioteket det 
bidrag man ansokt om.3 

Riksbibliotekarie Collijn ar den enda av de tillfragade som inte tillstyrker 
anslaget till stadsbiblioteket. Han anser att ansokan i och for sig fortjanar ett 
positivt svar, men att den osakra varldspolitiska situationen (oktober 1939) 
och den darmed sammanhangande finansiella oron inte talade for att an
slaget skulle beviljas, varfor han ej anser sig kunna tillstyrka ansokan. Han 
tillagger dock att han nar laget ater normaliserats ar beredd att tillstyrka en 
liknande ansokan. Han anser ocksa att det rader oklarhet om huruvida det 
tankta bidraget i motsvarande man skulle minska det belopp som de kom-
munala myndigheterna bidrog med.4 · 

1 Goteborgs stadsfullmaktiges handlingar 1939, H 572 
2 ibid. 
3 ibid. 
4 ibid. 
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Dratselkammaren i Goteborg var den sista instansen som uttalade sig om 
ansokan. I dess utlatande kan man spara en visserligen artigt formulerad 
men tydlig kritik av statens hanterande av £ragan dittills, till exempel i £01-
jande stycke: 

"Oaktat bibliotekets salunda vitsordade stallning sasom ett centralt 
vetenskapligt bibliotek fOr vastra Sverige med enahanda uppgifter och 
verksamhet inom denna landsdel, som i ovriga delar av landet 
ankommer pa de statliga vetenskapliga biblioteken, har statsverket 
hittills icke i nagon man lamnat ekonomiskt bidrag till bibliotekets 
uppratthallande. Det ekonomiska ansvaret for bibliotekets tillvaro och 
fortbestand har hittills ensam avilat Goteborgs stad."l 

Man kritiserar ocksa riksbibliotekariens utlatande och menar att hans sjalv
patagna ansvar om landets finanser bor lamnas till de statsorgan vilka har 
att skota sadana fragor- i klarsprak: lagg dig inte i sadant som du inte ar om
bedd att yttra dig om. Hans undran om det statliga bidraget skulle laggas till 
de kommunala bidragen eller ersatta delar av dessa anser man vara opakal
lad, da man havdar att det av ansokan klart framkommer att meningen 
med bidraget skulle vara att avlasta Goteborgs stad. I klara ordalag gorman 
ocksa klart att om det statliga bidraget inte skulle beviljas kommer korn
munen sannolikt bli tvungen att skara ned pa de anslag vilka utgar till 
stadsbiblioteket, da viktigare kommunala andama.I maste tillgodoses innan 
kulturella institutioners behov kan kornma pa fraga.2 Dratselkammarens 
utlatande ar det tydligaste vad galler uppenbart missnoje med den statliga 
insatsen for stadsbiblioteket dittills och dess formuleringar ar utan tvivel de 
skarpaste, nagot som kanske inte ar agnat att forvana da det ju var dratsel
kammaren som i princip helt finansierade stadsbiblioteket vid denna tid
punkt. Stadsbibliotekets ansokan om en proposition till 1940 ars riksdag av
slogs trots dessa positiva utlatanden. 

Nytt forsok au erhalla statligt stod 

Ett och ett halvt ar senare ansokte styrelsen for stadsbiblioteket annu en 
gang om att Kungl. Maj:t skulle lagga fram en proposition om statsbidrag till 
biblioteket. Under aren som forflutit hade man pa stadsbiblioteket blivit alit 
mer rnedveten om att en om- eller tillbyggnad knappast skulle lOsa biblio
tekets utrymmesproblem pa ett tillfredsstallande satt och borjade fran och 
med den sista lotterimedelsansokan tala om en nybyggnation. I ansokan om 
en proposition presenterar man ett nybyggnadsforslag kostnadsberaknat till 
ca 1 600 000 kronor. Man har vid denna tidpunkt en grundplat pa 270 000 
kronor och hoppas kunna erhalla ytterligare donationer om 100 000 kronor. 
Vidare tror man sig kunna fa ett kommunalt anslag om 500 000 kronor och 
480 000 kronor ur medel tillgangliga for beredskapsarbeten. De aterstaende 

1 ibid. 
2 ibid. 
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250 000 kronorna ar alltsa den summa som man ansoker om som stats
bidrag.l 

Nya utlatanden i fragan om statsbidrag 

Bland de utlatanden som avgavs med anledning av denna ansokan 
marks riksbibliotekarie Oscar Wieselgrens och statskontorets.2 En ny inne
havare av rjksbibliotekarieposten tycks ha inneburit en .forandrad install
ning till stadsbiblioteket. Wieselgren tillstyrker stadsbibliotekets ansokan 
med foljande motivering: " ... synes icke orimligt, att Stadsbiblioteket, da det 
numera pa grund av sin kraftigt fortgaende utveckling befinner sig i lokal
svarigheter, fran statens sida erhaller ett understod ... ". Han betonar stads
bibliotekets betydelse for det vetenskapliga arbetet i Sverige och det faktum 
att det inte mottagit nagot som heist stod for detta fran staten.3 

Statskontoret ar mer negativt installd till ansokan och paminner om att 
en ansokan fran stadsbiblioteket om statligt stod provats av riksdagen 1939 
och avslagits, vilket statskontoret f6refaller ta som ett argument for att aven 
denna ansokan skall avslas. Langre fram · i utlatandet hanvisar man emel
lertid ocksa till finansdepartementets tidigare angivna riktlinjer om storsta 
aterhallsamhet med beviljande av anslag till nya anlaggningsarbeten. Enligt 
dessa skall pengar endast tilldelas " ... sadana statliga anlaggningsarbeten, be
traffande vilka icke nagon tvekan radde, att de vore nodvandiga eller inom 
en snar framtid komme att bliva detta." Statskontoret avslutar sitt resone- . 
mang med att konstatera att en nybyggnad till stadsbiblioteket i Goteborg 
inte fyller de gallande kraven pa nodvandighet.4 Man bor halla i minnet att 
detta utlatande skrevs i januari 1942, nar andra varldskriget rasade som 
varst och inget slut tycktes vara i sikte. I linje med statskontorets rekom
rnendationer valde Kungl. Maj:t att avsla stadsbibliotekets ansokan. 

Efter fern avslagna lotterimedelsansokningar, en avslagen motion i forsta 
karnmaren sarnt tva avslagna ansokningar om en proposition fran Kungl. 
Maj:t rorande statsbidrag skrev overbibliotekarie Hallberg till ecklesiastik
minister Costa Bagge foljande: "Jag har alltid haft det intrycket, att biblio
tekets krav ha motts av verklig forstaelse, ehuru det statsfinansiella laget 
hittills icke medgivit nagot statsbidrag."S Detta uttalande gor vid en forsta 
anblick ett rnarkligt intryck i ljuset av vad som varit, men bar vittnesmal 
om framst tva saker; det faktum att landet faktiskt befann sig i ett prekart 
finansiellt Hige och att det fran bibliotekets sida inte var att tanka pa att visa 

1 Avskrift av skrivelse till konungen fran styrelsen GSB, 21 / 10 1941. Bilagor till styrelsens 
~rotokoll 1941 

Centralt ambetsverk, sorterande under finansdepartementet, med uppgift att skota rationa
liseringsarbetet inom statsforvaltningen och att vara remissorgan framst i fragor som ror ra
tionaliseringar och besparingar. 
3 Avskrift av skrivelse till konungen fran Oscar Wieselgren, 28/10 1941. Bilagor till styrel
sens protokoll 1942 
4 Avskrift av skrivelse till konungen fran statskontoret, 21 / 1 1942. Bilagor till styrelsens 
wrotokoll 1942 

Brev till ecklesiastikministern fran S. Hallberg, 18/3 1942. Bilagor till styrelsens protokoll 
1942 
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nagot missnoje eller otalighet over alia avslag, kanske for att inte forstora 
framtida chanser. 

Det fjarde exemplaret under diskussion 

Om statsmakten under denna tid inte var benagen att ansla bidrag till 
stadsbiblioteket, var man i gengald beredd att lyssna till dess asikt i en annan 
fraga, namligen den om fjarde exemplaret, vilken kom upp till diskussion 
under hasten 1943. Statens hantverksinstitut gjorde da en framstallan till 
justitieministern angaende den delen av det svenska arstrycket som kunde 
betecknas som hantverkslitteratur. For att i sitt bibliotek kunna tillhanda
halla denna litteratur ville hantverksinstitutet att nagot eller nagra av de 
fyra bibliotek som enligt da gallande bestammelser erholl arkiyexemplar, 
skulle overlata hantverkslitteraturen till institutets bibliotek. Motiveringen 
var att en hantverkare inte skulle komma pa iden att ga in pa nagot av de 
vetenskapliga biblioteken for att soka litteratur. Om han anda skulle gora 
det, skulle han inte hitta nagot, da denna slags litteratur enligt hantverks
institutet inte klassificerades och katalogiserades pa ett sadant satt att det 
gick att soka sig fram till relevanta backer. De fyra biblioteken var ocksa 
framst humanistiskt inriktade, varfOr hantverkslitteraturen ej borde intres
sera dem. Med troskyldig godtrogenhet havdade hantverksinstitutet att 
"Sakert kommer nagon av de institutioner, som nu erhaller arkivexemplar 
av ifragavarande hantverkslitteratur, vara villig att till forman for institutet 
avsta fran sitt exemplar, eventuellt som deposition."l 

Liksom Strangnas laroverk fick tillfalle att yttra sig 1895 nar stadsbiblio
teket kom med en onskan att fa overta det fjarde exemplaret, fick nu stads
biblioteket tillfiille att gora ett utlatande over hantverksinstitutets fram
stallan. Foga overraskande vaktar man lika svartsjukt over sitt medgivande 
som en gang Strangnas laroverk gjorde och gor i ett utlatande sitt basta for 
att kritisera och nedgora hantverksinstitutets fOrslag. Hantverksinstitutets 
skrivelse sags innehalla " ... sa manga oriktiga uppgifter och ovederhiiftiga 
pastaenden, att ett detaljerat bemotande skulle fora for langt." Man utveck
lar dock noggrant sina synpunkter pa tva sidor. De tre statsbibliotekens ar
kiv- och bevarandefunktion framhalls som ett av de viktigaste skalen till att 
de over huvud taget har fatt sig tillerkanda pliktexemplar. Goteborgs stads
bibliotek stravar ocksa efter en fullkomlig samling av det svenska trycket. 
Hantverksinstitutets pastaende att hantverkare inte anvander sig av de 
vetenskapliga biblioteken tillbakavisas - "Bland Goteborgs stadsbiblioteks 
lantagare befinner sig salunda ett stort och vaxande antal hantverkare, lik
som over huvud taget de praktiska yrkenas fOretradare ... ". Stadsbiblioteket 
menar ocksa att om man tillmotesgar hantverksinstitutets onskan skulle 
manga andra specialbibliotek ocksa resa krav pa att ur arkivexemplaren fa 
plocka den del av litteraturen som var av intresse for dem, vilket skulle fa 

1 Avskrift av skrivelse till justitieministem fran Sta tens hantverksinstitut, 7/9 1943. Bilagor 
till styrelsens protokoll 1943 
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ooverskadliga konsekvenser.1 Stadsbiblioteket hade denna gang justitie
departementets ora och hantverksinstitutets ansokan avslogs . 

Goteborgs stad kraver statlig medverkan i byggnadsfragan 

Samtidigt som stadsbiblioteket i olika omgangar forsokte utverka stats
bidrag gick man ocksa vidare med forsaken att fa _Rengar till en ny byggnad 
fran sin mest palitlige finansHir, Goteborgs stad. Ar 1942 ansokte man om 
500 000 kronor ur Renstromska fonden att anvandas till att uppf6ra en ny 
byggnad at biblioteket. I sin ansokan framhaller man att om stadsfullmak
tige skulle bevilja detta belopp, skulle chanserna for att erhalla statsbidrag 
oka (detta var innan man fatt avslag pa sin andra ansokan om en proposi
tion fran Kungl. Maj:t). Stadsfullmaktige beviljade till viss del ansokan och 
tilldelade stadsbiblioteket 250 000 kronor, vilket innebar att biblioteket 
sammanlagt av stadsfullmaktige beviljats 475 000 kronor till ett nybygge. 
Dessa pengar var naturligtvis helt otillrackliga fOr ett sa stort projekt, varfor 

. de fonderades i vantan pa att den ovriga finansieringen skulle losa sig.2 

Aret darpa ansokte man darfor om ett lika stort belopp, 500 000 kronor, ur 
Olof och Caroline Wijks fond. I denna ansokan hanvisar man till de avslag 
man hittills fatt pa sfna framstallningar till staten: "Tyvarr maste konstate
ras att Kungl. Maj:t hittills icke ansett sig kunna i nagot avseende beakta 
Goteborgs stadsbiblioteks i sanning valgrundade ansprak pa statsunderstod.'' 
Nar denna ansokan kom upp till behandling i stadsfullmaktige avslogs den 
dock. Stadsfullmaktige ansag visserligen att ansokan gallde ett viktigt syfte, 
men menade att det faktum att stadsbiblioteket var ett vetenskapligt cen
tralbibliotek innebar att dess byggnadsfraga borde losas i samverkan mellan 
stad och stat.3 

Som respons pa detta beslut inkom stadsbibliotekets styrelse med en an
sokan om att stadsfullmaktige skulle upplata den tomt som stadsbiblioteket 
blivit anvisad fOr en nybyggnad, ge styrelsen i uppdrag att dar uppf6ra en 
nybyggnad, ansoka om statsbidrag harfor samt att bevilja stadsbilioteket 1 
150 000 kronor minus det belopp som man kunde tankas fa i statsbidrag for 
att kunna genomf6ra projektet. I ansokan hailer man helt med stadsfull
maktige om dess bedomning av finansieringen av en ny biblioteksbyggnad: 
" ... borde obestridligen staten lamna avsevarda bidrag till kostnaderna sa val 
for lopande utgifter som fOr den planerade nybyggnaden."4 

1 Avskrift av skrivelse till justitieministern fran styrelsen GSB, 28/9 1943. Bilagor till styr
elsens protokolll943 
2 Goteborgs stadsfullmaktiges handlingar 1942, H 80, P 3/12 
3 Goteborgs stadsfullmaktiges handlingar 1943, H 367 samt 1944, H 31, P 2/3 
4 Avskrift av skrivelse till Goteborgs stadsfullmaktige fran styrelsen GSB, 17/3 1944. Bilagor 
till styrelsens protokoll 1944 
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" ... riksgagnelig institution ... " beviljas bidrag fran staten 

Somrnaren 1945 gjordes sa annu ett forsok att erhalla statligt bidrag till 
biblioteket, narmare bestamt till dess nybyggnad. I sin ansokan tar man upp 
alla de argument som vid det har laget maste varit valbekanta for berorda 
tjansteman och utredare; bibliotekets obestridliga stallning som veten
skapligt bibliotek, de tjanster biblioteket gor den vetenskapliga varlden inte 
bara i Goteborg och vastra Sverige utan i hela landet, inte minst dess stora 
utlaning av litteratur tip de tre statliga biblioteken samt det faktum att 
stadsbiblioteket fungerar som universitetsbibliotek at Goteborgs hogskola 
vilken frambringar studenter och forskare som hela landet har nytta av. De 
positiva utlatanden som gjorts i anledning av de olika ansokningarna om 
stod under aren 1936-1941 citeras flitigt och stadsbiblioteket sags vara en 
" ... riksgagnelig institution ... ". Enligt de kostnadsberakningar som utforts · 
behovdes cirka 1,5 miljoner kronor· ytterligare for att finansiera nybygget. 
Styrelsens asikt, understodd av stadsfullmaktige, ar att Goteborgs stad och 
staten borde dela derma kostnad mellan sig, varfor man avslutar skrivelsen 
med en ansokan om 750 000 kronor .1 

Denna gang lyckades man i sitt uppsat. Stadsbiblioteket beviljades ett 
reservationsanslag2 om 750 .000 kronor for budgetaret 1946/ 47. Kungl. Maj:t 
lade fram en proposition for riksdagen vilken beviljade anslaget. I denna 
proposition uttalade sig ecklesiastikminister Tage Erlander om ans6kan och 
konstaterade att: 

"Goteborgs stadsbibliotek tarde salunda kunna sagas fylla ett statligt 
biblioteks uppgifter inom vart lands biblioteksvasen. Med hansyn 
dartill synes det mig motiverat, att staten nu stoder bibliotekets 
verksamhet genom att bidraga till kostnaderna for en for biblioteket 
erforderlig nybyggnad."3 

Tio ars forsok att erhalla statligt bidrag krontes saledes antligen med tram
gang. For att pengarna skulle betalas ut kravdes dock att Goteborgs stad forst 
bidrog med motsvarande summa, vilket rrian ocksa gjorde.4 

Ansokan om att erhalla pliktexemplar 

Under tiden som denna ansokan behandlats hade stadsbiblioteket ocksa 
ansokt om samma ratt till friexemplar som Kungliga biblioteket och de tva . 
universitetsbiblioteken hade. Orsaken till att denna ansokan kom vid just 

1 Avskrift av skrivelse till konungen fran styrelsen GSB, 7/ 6 1945. Bilagor till styrelsens 
protokoll 1945 
2 Ett anslag som ej fick overskridas. Eventuellt overskott reserverades dock for d et aktuella 
andamalet i tre ar efter det att anslaget beviljats. 
3 Kungl. Maj:ts propositioner 1946, nr. 311 . 
4 Avskrift av skrivelse till Hinsstyrelsen i Goteborg frAn ecklesiastikdepartementet, 6/12 
1946. Bilagor till styrelsens protokoll 1947, samt Goteborgs stadsfullmaktiges handlingar 
1948, p 13/5 
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denna tidpunkt var att tryckfrihetsforordningen, inom vilken dessa fbrhal
landen reglerades, var foremal for oversyn av dartill kallade sakkunniga. 
Man menar i ansokan att: " ... biblioteket har berattigade ansprak pa bidrag 
fran statens sida, i forsta hand genom statsanslag. Men aven ratt till fri
exemplar vore en lamplig form av bidrag, sarskilt med hansyn till biblio
tekets uppgifter sasom ett av landets fyra vetenskapliga centralbibliotek." 
Man vidgar att medgivandet fran justitiedepartementet 1921 om det fjarde 
exemplaret varit av varde, men att detta inte far overskattas: "Erfarenheten 
har givit vid handen, att biblioteket icke pa langt nar erhaller det svenska 
trycket i onskvard omfattning fran departementet och tryckfrihets
ombuden."l 

Sammanfattande delanalys 2 

Synen pa Goteborgs stadsbibliotek 

Att Goteborgs stadsbibliotek ansag sig vara ett vetenskapligt bibliotek med 
tillhorande uppgifter framgar under perioden 1927-1946 med all onskvard 
tydlighet. I den strid som stod angaende stadsbibliotekets nya reglernente ut
gjorde stadsbibliotekets styrelses eget forslag nast intill en karbonkopia av de 
tre statliga bibliotekens reglementen och syftet, att befasta stadsbibliotekets 
funktion sorn ett vetenskapligt bibliotek, gick inte motstandarna till denna 
utveckling forbi. De specialkrav, exempelvis anstallningsfOrhallanden for 
overbibliotekarien och forste bibliotekarien, kvalifikationskraven for 
amanuenstjansterna m.m, som styrelsen fick igenom i det nya reglementet 
gallde alla forhallanden som var de gangse vid de tre statliga biblioteken 
men inte vid kommunala institutioner i Goteborg. Detar tydligt att man tog · 
chansen att genom en reglementsandring narma stadsbiblioteket till de 
vetenskapliga biblioteken, aven om det dubbla syftet, att betjana bade · den 
vetenskapliga forskningens och allmanhetens behov, kvarstod. 

I den mangd av ansokningar om olika former av statsbidrag som har un
dersokts framtrader samma syn med en narmast monoton regelbundenhet. 
Argumenten for erhallandet av bidrag ar standigt desamma: biblioteket ar 
landets fjarde storsta bibliotek och till sin laggning helt av forskningsbiblio
tekets typ. Man har sedan lange ett langtgaende och intimt samarbete rned 
de tre statliga forskningsbiblioteken dar man inte bara ar tagande part utan 
ocksa givande, vilket innebar att man ar inlemmad i den vetenskapliga sfa
rens litteraturforsorjning och dar fyller en viktig roll. Det faktum att man 
heter "stadsbibliotek" ar missvisande, da denna beteckning i manga andra 
stader galler de bibliotek som i Goteborg motsvaras av Dicksonska folk
biblioteket. Bokbestandet ar uppbyggt helt med hansyn taget till Goteborgs 
hogskolas behov. 

Enda gangen man under perioden valjer att nagot betona sin andra upp
gift, att fylla allmanhetens behov av lasning och upplysningar, ar beteck
nande nog nar man upplever det fjarde exemplaret sam hotat fran Statens 

1 Avskrift av skrivelse till konungen fran styrelsen GSB, 3/5 1946. Bilagor till styrelsens 
protokoll 1946 · 
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hantverksinstitut. I sin argumentation for att man ska fa behalla hela fjarde 
exemplaret havdar man att hantverkare och andra inom praktiska yrken 
utgor ett stort och vaxande antal bland bibliotekets lantagare. Detta ar natur
ligtvis inte en logn fran stadsbibliotekets sida och att hantverkare utnyttjar 
biblioteket innebar knappast att det inte kan vara ett vetenskapligt bibliotek, 
men att emfasen plOtsligt vid detta enda tillfalle och aldrig annars sa mar
kant laggs pa dessa lantagare ger ett nagot komiskt intryck - man forsvarar 
sitt exemplar med nabbar och klor och tillgriper da hogst ovanliga argu
ment. 

Goteborgs stads syn pa biblioteket kan kanske betraktas sorn nagot kluven 
under tiden 1927-1946. I fragan om stadsbibliotekets nya reglemente var 
stadsfullmaktige delat. Delar ansag att styrelsens forslag var bra och att den 
vridning mot ett vetenskapligt bibliotek som det innebar inte utgjorde na
got problem. Andra medlemmar av stadsfullmaktige vande sig dock mot 
detta och menade att bibliotekets roll som allmant medborgerligt bibliotek 
skulle komma att bli lidande av ett sadant reglemente. De ville ocksa ge 
stadsfullmaktige ett st6rre inflytande over stadsbibliotekets styrelse och tyd
ligare betona dess karaktar som kommunal institution. Dessa medlemmar 
av stadsfullmaktige, vilka representerade socialdemokraterna och kommu
nisterna, fick se sig i huvudsak besegrade av den majoritet som godkande 
styrelsens forslag. 

Efter derma dispyt tycks motstandet mot stadsbibliotekets fortsatta utveck
ling mot ett alit mer renodlat vetenskapligt bibliotek fOrsvinna. I de ut
talanden som dratselkammaren och stadskollegiet1 gor 1939 i samband med 
en ansokan om statsbidrag fran stadsbiblioteket ar det tydligt att de uppfattar 
biblioteket som en vetenskaplig institution med uppgifter llingt utanfor 
Goteborgs granser. I ett brev till overbibliotekarien vid Uppsala universi
tetsbibliotek, Anders Grape, skriver Hallberg " ... jag kan inte bestrida, att 
stadsbiblioteket har kommit att segla under falsk flagg, eller en flagg som 
kan missforstas. Det ar ju, som sa ofta framhallits, inte ett stadsbibliotek i 
ordets nu vedertagna bemarkelse. Detta ha farbroderna i stadsfullmaktige 
aldrig riktigt fatt klart fOr sig. "2 Enligt var mening ar detta en missuppfatt
ning. 

Statens syn pa stadsbiblioteket undergar under perioden 1927-1946 en tyd
lig forandring. I utlatanden fran statliga myndigheter i samband med stads
bibliotekets olika ansokningar om statligt stod kan man marka en kvardroj
ande skepsis mot stadsbiblioteket och en fortsatt okunskap om dess funk
honer. Man fOrefaller ibland ha resonerat pa foljande satt: stadsbiblioteket 
har hittills inte fatt nagot stod och bor darfor inte he11er i framtiden erhalla 
nagot stod. Sa smaningom framtrader emellertid en annan syn, exempelvis 
i den riksdagsdebatt som fOljde pa en motion om statsbidrag 1939, dar flera 
riksdagsman gav uttryck for en syn pa stadsbiblioteket som ett vetenskapligt 
bibliotek vars drift staten borde ta ett visst ansvar for . Nar man beslutar om 
ett statsbidrag till nybyggnaden ar 1946 motiveras detta av utskottet och 

1 Goteborgs stads forvaltande och verkstallande organ. 
2 Avskrift av brev till Anders Grape fran S. Hallberg, 14/ 4 1945. Handskriftsavdelningen , 
Goteborgs universitetsbibliotek 
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departementschefen med att stadsbiblioteket fyller ett statligt biblioteks upp
gifter. Detta iir saledes den syn staten har pa stadsbiblioteket vid slutet av 
den aktuella perioden. 

Vad galler de andra vetenskapliga bibliotekens syn pa stadsbiblioteket 
under denna period utkristalliseras den tydligare iin under foregaende pe
riod. Vid utarbetandet av de bestammelser som skulle galla vid Ian till an
dra svenska bibliotek ar 1935 var stadsbiblioteket en sjalvskriven deltagare 
och det blir ocksa vetenskapligt centralbibliotek for hela vastra Sverige. Lik
som 1915 bar detta vittnesbord om att stadsbiblioteket ansags kunna fylla s.~n 

plats i ett sadant samarbete. Nar riksbibliotekarien och overbibliotekarierna 
vid Uppsala och Lunds universitetsbibliotek avlater yttranden i sarnband 
med stadsbibliotekets forsta ansokan om lotterimedel 1936 ger de ~ttryck for 
en gemensam syn pa biblioteket: det ar en fullvardig medlem av de veten
skapliga bibliotekens skara och fyller dar en synnerligen viktig roll. De me- . 
nar att stadsbiblioteket fyller en statlig institutions uppgifter, inte bara i vas
tra Sverige utan i hela landet, tack vare interurbanlaneverksarnheten. 

Goteborgs stads betydelse for stadsbiblioteket 

Den roll Goteborgs stad spelade for stadsbiblioteket blev allt storre. Trots 
att vissa medlemmar av stadsfullmaktige ville att staden skulle ha ett annu 
storre inflytande over biblioteksstyrelsen genom fler ledamoter, hade stads
fullmaktige fran och med 1929 majoritet med sex medlemmar av tio. Stads
bibliotekets anstallda fordes upp pa stadens lone- och pensionsstater och i · 
rnycket var stadsbiblioteket en helt kommunal institution. Vid ett flertal 
tillfallen beviljade stadsfullmaktige stadsbiblioteket stora summor pengar 
ur olika utdelningsfonder, sasom 1936, da man fick 225 000 kronor och 1942 
da man fick ytterligare 250 000 kronor. Dessa pengar var tankta att bidra till 
finansieringen av en nybyggnad for stadsbiblioteket. Forst vid den tredje 
stora ansokan om pengar ur en utdelningsfond beslot stadsfullmaktige att 
avsla och fororda en losning dar bade staden och staten deltog i finansie
ringen av nybygget. Samtidigt som dessa stora summor beviljades biblio
teket var det for sin lopande verksamhet helt beroende av stadsfullmaktiges 
anslag av kornmunala skattemedel. Ar 1945 uppgick stadens kostnader for 
dessa lopande utgifter till drygt 320 000 kronor.l Det var saledes inga srna 
summor som Goteborgs stad bidrog med till stadsbiblioteket. 

Statligt stod till stadsbiblioteket 

Det statliga stodet var, som framgatt av detta kapitel, en huvudfraga for 
stadsbiblioteket under derma tid. Under tio ar ansokte stadsbiblioteket sjalvt 
om statligt bidrag i olika former inte mindre iin nio ganger och ytterligare 
en ansokan gjordes dessutom a dess vagnar i en motion i fOrsta kammaren. 
Atta av dessa tio ansokningar avslogs, en beviljades och en var vid perio
dens slut annu inte behandlad. Nar staten 1946 beviljade ett reservations
anslag om 750 000 kronor till stadsbibliotekets nybyggnad var det den forsta 

1 Avskrift av skrivelse till konungen fran styrelsen GSB, 7/6 1945. Bilagor till styrelsens 
protokoll 1945 
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Jormen av direkt ekonomiskt st6d till biblioteket fran statligt hall nagonsin. 
Man bor dock som tidigare namnts beakta att ett flertal av ansokningarna 
gjordes under det pagaende varldskriget, nar staten av naturliga skal var re
striktiv i sina anslagsbeviljanden. 
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Kapitel 5. 1946-1961 " ... de standigt okande 
kostnaderna ... " 

Stadsbiblioteket hade nu efter manga ars anstrangningar lOst finan
sieringen av nybyggnaden. Trots detta drojde det anda till hasten 1951 innan 
man kunde satta igang bygget, da man trots upprepade ansokningar inte fick 
byggnadstillstand forran 24 augusti 1951.1 For .att inte forlora det reserva
tionsanslag som man blivit beviljad fick man pa grund av drojsmalet vid 
tva tillfallen ansoka om att reservationsanslaget skulle forlangas utover de 
tre ar det ursprungligeil. gallt.2 Under den tid det tog att satta igang bygget 
hande det emellertid mycket i den goteborgska biblioteksvarlden som direkt 
berorde stadsbiblioteket. -

Medicinsk hogskola och bibliotek i Goteborg 

Medicinsk undervisning i olika former hade bedrivits vid sjukhusen i 
Goteborg sedan tidigt 1940-tal. Vid krigsslutet tog man emot norska medi
cinstuderande for att.hjalpa upp den svara situation som Norges medicin
ska undervisning befann sig i. Denna verksamhet vackte tanken pa en me
dicinsk hogskola i Goteborg och motioner harom framlades i riksdagen. Ef
ter en sakkunnigutredning 1946 samt remissutlatanden fran bland annat 
universitetskanslern lade sa Kungl. Maj:t en proposition till 1948 ars riksdag 
om upprattandet av en medicinsk hogskola i Goteborg.3 Hogskolan skulle 
tills vidare vara en fristaende laroanstalt med visst samarbete med Gote
borgs hogskola och undervisningen skulle paborjas hostterminen 1949.4 

Vid bildandet av denna hogskola var av naturliga skal fragan om dess 
bibliotek av stor vikt. Tva losningar var tankbara: ett helt sjalvstandigt 
bibliotek eller en samordning av nagot slag mellan det nya biblioteket och 
stadsbiblioteket. I sakkunnigutredningen forordade man att den medicinska 
hogskolans bibliotek skulle ordnas som en filial till stadsbiblioteket fOrlagd 
till sjukhusomn\det vid Sahlgrenska sjukhuset. I denna filial skulle den ny
are medicinska litteraturen fOrvaras, rriedan den aldre skulle kvarsta i 
stadsbiblioteket. Goteborgs stadsbibliotek skulle tillhandahalla personal vii
ken skulle uppforas pa Goteborgs stads lone- och pensionsstater. De utgifter 
som Goteborgs stad hade for personalen skulle varje ar i efterskott ersattas 
av staten. Staten skulle ocksa bevilja arliga anslag till bokinkop och inbind
ning samt bekosta bibliotekets underhall.s 

1 Skrivelse till styrelsen GSB frAn arbetsmarknadsstyrelsen, 24/8 1951. Bilagor till styrelsens 
~rotokoll 1951 

Se exempelvis avskrift av skrivelse till konungen frAn styrelsen GSB 31/3 1949 samt av
skrift av skrivelse till Hinsstyrelsen i Gate borg fran ecklesiastikdepartementet, 22/4 1949. 
Bilagor till styrelsens protokoll 1949 
3 Weibull, C., Medicinska hOgskolan i Goteborg: en historik i Fran hogskola till universitet, 
Goteborg, 1976, s. 80-89 
4 Kungl. Maj:ts propositioner 1948, nr. 221 
5 ibid. 
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Den medicinska hogskolans bibliotek skulle alltsa helt bekostas av staten 
· men anda vara en filial till Goteborgs stadsbibliotek, som var en kommunal 
institution, och samordnas med det pa det praktiskt-administrativa planet 
och vad gallde personalrekrytering. Dess personal skulle avlonas och er
halla pension i enlighet med kommunala bestammelser men kostnaden 
harfor skulle tackas av staten - i sanning ett nagot markligt arrangemang! 
Det faktum att staten tog pa sig det ekonomiska ansvaret for det medicinska 
biblioteket i Goteborg innebar en ny hallning fran statens sida angaende dess 
skyldigheter att tillgodose behovet av vetenskaplig litteratur i Goteborg . 

Biblioteksexemplar- pa samre villkor 

Den ansokan om att erhalla pliktexemplar pa samma villkor som Kung
liga biblioteket och universitetsbiblioteken i Uppsala och Lund som stads
biblioteket gjorde i m,aj 1946 beviljades tre ar senare. Fran och med den 1 ja
nuari 1950 skulle stadsbiblioteket fa vad som nu kallades biblioteksexem
plar.l Den reviderade lag om biblioteksexemplar som da tillkom var ett re
sultat av flera ars utredningar av tryckfrihetsforordningen. I den proposi
tion som Kung!. Maj:t lade i fragan refereras bade de sakkunnigas och depar
tementschefens asikt att Goteborgs stadsbibliotek bor erhalla biblioteks
exemplar, da det ar ett vetenskapligt bibliotek av samma karaktar som de tre 
bibliotek vilka tidigare erhallit pliktexemplar. Inte heller forsta lagut
skottet2, som gjorde ett utlatande over propositionen, hade nagon avvi
kande asikt i denna fraga.3 

De fyra berorda biblioteken gjorde i november 1949 en gemensam fram
stallning om att boktryckare och forlaggare skulle fa lamna de forsandelser 
som inneholl biblioteksexemplar utan frankeringsskyldighet.4 For att un
derlatta ett beslut i fragan ombads generalpoststyrelsen gora ett utlatande i 
arendet. I sitt utlatande papekade man att stadsbiblioteket inte hade tjanste
brevsratt och att det darfor rent principiellt inte heller borde beviljas franke
ringsfrihet. Generalpoststyrelsens forslag .innebar saledes att forsandelser 
med biblioteksexemplar fick skickas utan avgift for avsandaren. Kostnaden 
for detta skulle for Kungliga bibliotekets och universitetsbibliotekens rak
ning tackas av allmanna medel, medan motsvarande forsandelser till Gote
borgs stadsbibliotek skulle losas av adressaten mot enkelt porto.s 

Sa som ofta var fallet foljde det beslutande departementet, i det har fallet 
kommunikationsdepartementet, de rekommendationer som gavs i begarda 
utlatanden. Saledes fick avsandaren lamna de forsandelser som inneholl 
biblioteksexemplaren utan att betala nagot. Kostnaderna for detta tacktes av 

1 Svensk forfattningssamling 1949:166 
2 Ett av de tre stiindiga utskott i riksdagen vilka handhar lagstiftningsfragor. 
3 Kungl. Maj:ts propositioner 1949, nr. 11 samt forsta lagutskottets utlatanden 1949, nr. 13 
4 Avskrift av skrivelse till konungen fran Oscar Wieselgren, Gunnar Carlquist, Seve rin 
Hallberg samt Tonnes Kleberg, november 1949. Bilagor till styrelsens protokoll1949 · 
5 Avskrift av skrivelse till konungen fran generalpoststyrelsen, 9/ 12 1949. Bilagor till styrel
sens protokoll1950 
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allmanna medel fOr de tre statliga biblioteken, medan stadsbiblioteket fick 
losa ut forsandelserna mot enkelt porto. Denna bestammelse skulle galla 
fran och med den 1 januari 1950.1 De fyra biblioteken hade salunda rent 
formellt fatt sin framstallning beviljad - boktryckarna och forlaggarna slapp 
frankeringsskyldighet for leveranserna av biblioteksexemplar - men man 
hade vad gallde Goteborgs stadsbibliotek misslyckats. i det bakomliggande 
uppsatet; att samtliga bibliotek skulle undga kostnader for leveransema. 

Att man angaende portobefrielsen gjorde sa tydlig atskillnad mellan de 
tre statliga biblioteken och stadsbiblioteket fororsakade stor bestOrtning och 
oro pa stadsbiblioteket. Aven i den ovriga biblioteksvarlden vackte be
stammelsen fOrvaning, vilket framkommer exempelvis i ett brev till 
Hallberg fran Tonnes Kleberg, overbibliotekarie vid Uppsala universitets
bibliotek. Kleberg uttrycker stor fOrvaning over beslutet och fortsatter: "Det 
maste val hero pa postverkets yttrande i saken. En andring borde verkligen 
kunna ske. Styrelsen for GSB borde sla larm."2 

Ansokan om lika villkor 

For att forsoka paverka arendet i en for stadsbiblioteket mer fOrdelaktig 
riktning skickade stadsbibliotekets styrelse en skrivelse till konungen dar 
man bad att arendet skulle tas under fOrnyad omprovning. Man papekar att 
stadsbiblioteket hade jamstallts med de tre statliga biblioteken i fraga om er
hallandet av biblioteksexemplar men att man vad gallde mottagandet av 
detsamma placerats i en sarklass. Med viss skarpa paminner man om det 
faktum att de kostnader for in- och utlan som stadsbiblioteket haft pa grund 
av interurbanlaneverksamheten inte tackts av staten, da biblioteket trots 
flera forsok inte fatt tjanstebrevsratt. "Det ar icke nagra obetydliga summor, 
som staden Goteborg pa detta satt under Arens lopp fatt slappa till fOr hela 
landets (for£. kurs.) vetenskap och kulturliv."3 

Styrelsens tyngsta argument for att aven stadsbibliotekets fOrsandelser 
borde tackas av allmanna medel ar dock att erhallandet av biblioteksexem
plaret i detta avseende inneburit en forsiimring jamfort med det med
givande om det fjarde exemplaret som man fick 1921. Detta hade stallts till 
bibliotekets forfogande utan andra kostnader an ett mindre arvode at de 
tjansteman i justitiedepartementet som ombesorjt packningen av trycket. 
Nar man nu maste losa ut alla forsandelserna kommer detta att bli sa dyrt 
" ... att vardet av den forman, som tillerkants biblioteket, minskas i hog 
grad." Dessutom tillkommer okade kostnader for bevarande av trycket, ett 
atagande som man inte haft tidigare. Styrelsen anser att omstandigheterna 
val motiverar att frankeringsfrihet beviljas stadsbiblioteket trots att man 
inte har tjanstebrevsratt och att " ... det knappast vore rimligt, om biblioteket, 

1 Avskrift av skrivelse till generalpoststyrelsen fran kommunikationsdepartementet, 21/12 
1949. Bilagor till styrelsens protokoll 1950 
2 Brev tillS. Hallberg fran Tonnes Kleberg, 9/ 11950. Handskriftsavdelningen, Goteborgs uni
ve rsitetsbibliotek 
3 Avskrift av skrivelse tilJ konungen fran styrelsen GSB, 3/2 1950. Bilagor till styrelsens 
protokoll1950 

45 



efter att i nara tre decennier utan namnvarda kostnader ha erhallit det va
sentliga av det svenska trycket, nu skulle fa vidkannas betydande kostnader 
fOr samma tryck. "1 

Utlatanden i portofragan 

Stadsbibliotekets skrivelse medforde att Kungl. Maj:t tog upp arendet igen 
och det skickades ater ut pa remiss till generalpoststyrelsen, statskontoret 
och riksbibliotekarien. Generalpoststyrelsen havdar att det ar fel att tacka 
portokostnaderna fOr frankeringsfria forsandelser till icke tjanstebrevsberat
tigade med tjanstebrevsanslaget, da detta inte ar det andamal for vilket det 
ar avsett. Man avstyrker darfor stadsbibliotekets ansokan. Man menar dock 
att om staten vill tacka stadsbibliotekets portokostnader med allmanna me
del, kan detta losas genom att ett sarskilt statsbidrag utgar till stadsbiblioteket 
for detta andamal.2 Statskontoret avstyrker ocksa stadsbibliotekets fram
stallan med hanvisning till de argument som framforts av generalpost
styrelsen. Man gar ett steg langre och avvisar aven generalpoststyrelsens 
forslag om att stadsbiblioteket skulle erhalla statligt bidrag fOr att tacka por
tokostnaderna.3 

Riksbibliotekarie Wieselgrens utlatande skiljer sig kraftigt fran de tva ov
riga. Han betonar att stadsbibliotekets erhallande av biblioteksexemplaret 
inte bara innebar en fordel, utan ocksa en borda. Han menar att det kommer 
att krava ett avsevart arbete att ordna ett sa stort och kontinuerligt inkom
mande tryck, varfor personalen sakerligen kommer att behova okas, sam
tidigt som aven inbindningskostnaderna kommer att oka. "Fran stats
makternas sida har man emellertid fullgoda skal att med livlig tacksamhet 
konstatera bibliotekets hallning i denna fraga." Att stadsbiblioteket stiiller 
upp som fjarde arkivbibliotek fOrbattrar enligt Wieselgren mojligheterna att 
bevara det svenska trycket avsevart. Stadsbiblioteket har ocksa sedan lange 
valvilligt stallt sina samlingar till hela landets forfogande. Wieselgren av
slutar med foljande: 

1 ibid. 

"Vid sadant forhallande synes det mig som om billigheten kravde att 
statsmakterna a sin sida visade Goteborgs Stadsbibliotek skaligt 
tillmotesgaende i den £raga som har foreligger till avgorande. Det kan 
knappast anses riktigt att Stadsbiblioteket tvingas till icke ovasentliga 
ekonomiska uppoffringar pa grund darav att det fyller en funktion 
som fOr det allmanna bade nu medfOr och i framtiden ytterligare skall 
medfora vasentligt gagn. "4 

2 Avskrift av skrivelse till konungen fran generalpoststyrelsen, 24/2 1950 .. Bilagor till styrel
sens protokoll1950 
3 Avskrift av skrivelse till konungen fran statskontoret, 6/3 1950. Bilagor till styrelsens prot-
okoll1950 · 
4 Avskrift av skrivelse till konungen fran Oscar Wieselgren, 10/3 1950. Bilagor till styrelsens 
protokoll 1950 
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Portofragan i riksdagen 

Medan man vantade pa att arendet skulle behandlas loste biblioteket sa
ledes ut forsandelserna mot enkelt porto. I januari 1951 framlades lika
lydande motioner i riksdagens bada kamrar om anslag till stadsbiblioteket 
for inlosen av de ofrankerade forsandelserna. I dessa motioner havdas att 
det inte ar rimligt att stadsbiblioteket sjalvt skall sta for portokostnaderna, 
men att " ... det kan formodas, att Kungl. Maj:t icke ar benagen att bifalla den
samma (dvs ansokan, for£. anm.) mot generalpoststyrelsens avstyrkande." I 
stallet menar man att generalpoststyrelsens forslag bor anvandas: biblioteket 
bor erhcUla statsbidrag som motsvarar portokostnaderna; Motionarerna be
raknar dessa kostnader for tiden 1 januari 1950 till 30 juni 1951. till 9 000 
kronor, vilket alltsa ar det belopp som foreslas.l Statsutskottet avgav ett ut
latande over motionerna dar foljande resonemang utvecklas: stadsbiblio
tekets ansokan om portobefrielse ar under provning och arendet ligger hos 
Kungl. Maj:t i vantan pa beslut. Utskottet menar att det finns skal som talar 
for att stadsbibliotekets ansokan bor beviljas och vill darfor inte bifalla mo
tionerna for att inte foregripa Kungl. Maj:ts beslut.2 I den debatt som f6ljde i 
de tva kamrarna nar riksdagen skulle fatta beslut i arendet, anmalde motio
narerna reservation mot utskottets utlatande men riksdagen gick pa ut
skottets linje och avslog motionerna.3 

Beslut i portofragan 

Nar Kungl. Maj:t i november samma ar fattade beslut i arendet visade det 
sig att man tvartemot motionarernas farhagor inte lyssnat pa generalpost
styrelsens utlatande utan i stallet tagit intryck av riksbibliotekarie 
Wieselgrens resonemang och andrat beslutet. I en skrivelse till generalpost
styrelsen meddelar kommunikationsdepartementet att fran och med 1 ja
nuari 1952 skall portokostnaderna for forsandelser med biblioteksexemplar 
till Goteborgs stadsbibliotek tackas av allmanna medel.4 

Nytt reglemente 

I april 1952 lamnade stadsbibliotekets styrelse ett forslag till nytt regie~ 
mente till stadsfullmaktige for godkannande, detta som svar pa en anmo
dan om allman oversyn av reglementen och forfattningar i stadens verk 
och styrelser. Liksom 1929 utreddes f6rslaget grundligt och yttranden avgavs 
av dditselkammaren och stadskollegiet. Forslaget innebar fodindringar pa 
ett flertal punkter, varav endast ett fatal ar av intresse for uppsatsens frage
stallningar. En forandring som tydligt rnarkerar stadsbibliotekets syn pa sin 
egen roll ar det faktum att man tagit bort foreskriften att biblioteket ska till
godose allmanhetens behov av "bildande lasning", vilket narmast for tan-

1 FK motioner 1951, nr. 78 samt AK motioner 1951, nr. 99 
2 Statsutskottets utlc\tanden 1951, nr. 8 . 
3 FK protokoll1951, nr. 14 samt AK protokoll1951, nr. 14 
4 Avskrift av skrivelse till generalpoststyrelsen fran kommunikationsdepartementet, 9/11 
1951. Bilagor till styrelsens protokoll 1952 
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. ken till folkbibliotekens folkbildningsuppgift och ersatt det med " ... behov av 
litteratur for studier i skilda amnen", en formulering som man ansag ligga 
mer i linje med bibliotekets utpraglade karaktar av forsknings- och studie
bibliotek. Flera andringar motiveras med att sa ar I ar inte fallet i universi
tetsbibliotekens reglementen. Detta talar givetvis sitt tydliga sprak om att 
man lika mycket som tidigare ansag sig vara ett likadant bibliotek som dessa 
och ville ha ett reglemente helt i linje med deras, vilket ocksa stadsfull
maktige helt accepterade. Till skillnad fran 1929 blev det alltsa ingen strid 
om det nya reglementet och efter endast smarre andringar godkandes det av 
stadsfullmaktige .1 

Hogskolan blir universitet 

Ar 1954 intradde en stor forandring pa det vetenskapliga omradet i Gote
borg. Goteborgs hogskola och den medicinska hogskolan slogs detta ar ihop 
till det statliga Goteborgs universitet. Ingen diskussion om universitetets 
litteraturforsorjning fordes, da det var givet att stadsbiblioteket skulle tacka 
denna liksom det gjort under hela de bada hogskolornas existens. Bildandet 
av det nya universitetet skulle pa ett avgorande satt forandra stadsbiblio
tekets stallning. 

Goteborgs stad ansoker om statligt stod for biblioteksbyggnaden 

Stadsbibliotekets styrelse hade i september 1954 ansokt hos stadsfull
maktige om ett tillaggsanslag fOr nybyggnaden, vilken hade blivit dyrare an 
beraknat. I sin ansokan redogjorde styrelsen for kostnader for bygget om 4 
176 000 kronor och raknade upp de tillgangar man haft att disponera, sam
manlagt 3 401 000 kronor. Den uppkomna bristen var sa.Iunda 775 000 kro
nor och detta belopp var det man ansokte om hos stadsfullmaktige. Stads
fullmaktige beviljade anslaget.2 

Samtidigt som stadsfullmaktige beviljade stadsbiblioteket dessa ytterligare 
medel beslot man att ge stadskollegiet i uppdrag att forsoka erhalla stats
bidrag for tackandet av de uppkomna merkostnaderna for nybygget. Stads
kollegiet menar i sin ansokan att i enlighet med Kungl. Maj:ts proposition 
nr 311 1946, da det ansags rimligt att staten och staden bidrog med halften 
vardera av det belopp som inte tacktes av fondmedel, " ... synes det vara rim
ligt, att statsverket utokar sitt statsbidrag med tillampning av den ovan
namnda principen om en halftendelning mellan stat och kommun." Ge
nom en serie berakningar kommer man fram till att det belopp som staten 
bor bidraga med for att principen om halftendelning skall uppfyllas ar 1 440 
500 kronor. Detta ar det belopp som stadskollegiet ansoker om hos Kungl. 
Maj:t i januari 1956. Man motiverar sin ansokan med att framhalla att 
stadsbiblioteket fungerar som universitetsbibliotek och att dess karaktar av 
statlig institution ar otvivelaktig, men att Goteborgs stad trots detta nastan 

1 Goteborgs stadsfullmaktiges handlingar 1953, H 189, P 16/4 
2 Goteborgs stadsfullmaktiges handlingar 1954, H 530, P 11/11 
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helt och hallet bekostar bibliotekets drift. Ett statligt bidrag for att Hicka mer
kostnaderna ar darfor enligt stadskollegiet inte mer an skaligt.l 

Utlatanden i fragan om statligt stod 

Ett flertal instanser gavs tillHille att yttra sig over framstallningen; storre 
konsistoriet vid Goteborgs universitet, universitetskanslern, riksbiblio
tekarien, byggnadsstyrelsen och statskontoret. Storre konsistoriet och U:ni
versitetskanslern tillstyrkte ansokan med hanvisning till att stadsbiblioteket 

. fungerade som universitetsbibliotek till Goteborgs universitet. Byggnads
styrelsen fann totalkostnaden som uppgivits vara rimlig och tillstyrkte 
ocksa.2 

Riksbibliotekarie Willers utlatande ar nagot markligt och ger egentligen 
inte tydligt uttryck for vare sig till- eller avstyrkan. Det dominerande in
trycket ar dock att han ar negativ till stadskollegiets ansokan. Bland annat 
ifragasatter han pastaendet att stadsbibliotekets karaktar som statlig institu
tion var otvivelaktig, i stallet menar han att "Att bibliotekets stallning som 
universitetsbibliotek alltmer accentueras ar daremot obestridligt, aven om 
det val knappast kommer fa samma starka utformning i deima riktning 
som universitetsbiblioteken i Uppsala och Lund." Han pekar ocksa pa det 
faktum att stadsbiblioteket snabbt har kunnat oka sin personal tack vare sta
dens generositet, medan hans egna " ... ytterst blygsamma petita ... " om per
sonalokningar pa Kungliga biblioteket har avvisafs av Kungl. Maj:t. Willers 
havdar bestamt att nar det galler statliga bidrag bor de statliga bibliotekens 
behov prioriteras innan ett storre ekonomiskt engagemang fran statens sida 
i Goteborgs stadsbibliotek kan komma pa fraga. Att staten skulle bidraga till 
kostnaderna for skyddsrum i Goteborgs stadsbibliotek anses uppenbarligen 
som orattvist av Willers da " ... de statliga Hirda verkens energiska fram
stallningar om dylikt skydd fOr sina oersattliga och statsverket tillhoriga 
samlingar icke lett till nagot resultat."3 Trots att hanger uttryck fOr en starkt 
negativ hallning avstyrker inte Willers ansokan, men han tillstyrker den 
inte heller - utlatandet hanger i luften. 

Statskontoret ar entydigt negativ i sin hallning. Man tycker att utgiftsok
ningarna inte redovisas tillrackligt utfOrligt och att den okning om 53,5% 
som byggnadskostnaderna uppvisar mellan aren 1946 och 1955 ar anmark
ningsvard. Pa grundval av dessa skal avstyrker man stadskollegiets anso
kan.4 

1 Avskrift av skrivelse till konungen fran Goteborgs stadskollegiurn, 11/ 11956 sarnt avskrift 
av PM angaende forutsattningar for erhallande av statsbidrag till rnerkostnaderna for upp
forande av stadsbibliotekets nybyggnad, 28/121955. Handlingar 1956 D 19 
2 Avskrift av skrivelse till konungen fran universitetskanslern 2/3 1956 sarnt avskrift av 
skrivelse till konungen fran byggnadsstyrelsen, 9/41956. Handlingar 1956 D 19 . 
3 Avskrift av skrivelse till konungen fran Uno Willers, 21 / 31956. Handlingar 1956 D 19 
4 Avskrift av skrivelse till konungen fran statskontoret, 27/10 1956. Handlingar 1956 D 19 
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Statens forhallande till Goteborgs stadsbibliotek 

Fragan om ytterligare statsbidrag till Goteborgs stad for att tacka merkost
naderna vid nybygget kom inte att losas forran flera ar senare och da som en 
del i ett storre sammanhang: statens forhallande till Goteborgs stadsbiblio
tek. 

Sedan Goteborgs hogskola hade forstatligats och omvandlats till Gote
borgs universitet stod det klart att aven stadsbibliotekets f6rhallande till sta
ten behovde utredas, da biblioteket nu fyllde litteraturbehoven for en statlig 
institution. I borjan av 1956 besokte en delegation bestaende av .representan
ter for stadsbibliotekets styrelse och for Goteborgs stad ecklesiastikministem 
for att verka for att forhandlingar skulle upptas mellan a ena sidan staten 
och a andra sidan Goteborgs stad och stadsbiblioteket. I ett PM som upp
rattades for den goteborgska delegationen skisserade man de linjer enligt 
vilka forhandlingarna med staten borde bedrivas. Bland annat ansag man 
att stad~n och stater\. borde dela lika pa kostnaderna for bibliotekets verk
samhet men betonar att stadsbiblioteket aven i framtiden skulle vara en 
kommunal institution.! 

Goteborgsdelegationens uppvaktning i ecklesiastikdepartementet foljdes 
av att Goteborgs stad och stadsbibliotekets styrelse inlamnade en skriftlig an
sokan om att forhandlingar angaende statens forhallande till stadsbiblio
teket skulle upptas. Ansokan tar upp flera av de argument som anvandes i 
bibliotekets manga ansokningar om statligt stod under 1930- och 40-talen, 
nu f6rstarkta av det faktum att staten tidigare tagit hansyn till dessa argu
ment. Man menar att stadsbiblioteket ar ett vetenskapligt bibliotek och att 
det fungerar som universitetsbibliotek for Goteborgs universitet pa samma 
satt som universitetsbiblioteken i Uppsala och Lund gor for sina respektive 
universitet. Det ar vidare i hog utstrackning langivare at ett stort antal 
bibliotek, daribland de tre stora statliga biblioteken. Det faktum att stads
biblioteket sedan 1950 jamstallts med Kungliga biblioteket och universitets
biblioteken i fraga om erhallande av biblioteksexemplar tas till intakt for att 
det nu aven ar berattigat till ett direkt ekonomiskt st6d fran staten. Gote
borgs stads kostnader for biblioteket okar snabbt, da universitetets filosofiska 
fakultet vaxer och omfattar alit fler amnen, vilket givetvis okar dess behov 
av vetenskaplig litteratur. Litteraturbehovet for universitetets andra fakul
tet, den medicinska, bekostas av staten. "Det torde ej langre vara rimligt, att 
Goteborgs stad skall bara de standigt okande kostnaderna for d!iften av ett 
bibliotek, vilket enligt statsmakternas egen utsago fyller ett statligt biblioteks 
uppgifter .''2 

1 GSB:s styrelses protokoll, 6/4 1956, §5 samt PM angaende uppvaktning hos statsradet och 
chefen for K. Ecklesiastikdepartementet betraffande statsbidrag till Goteborgs stadsbiblio
teks verksamhet, 25/2 1956. Handlingar 1955 D 78 · 
2 Avskrift av skrivelse till konungen fran Goteborgs stadsfullmaktige och styrelsen GSB, 16/3 
19S6. Handlingar 1955 D 78 
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Utlatanden i £ragan om forhandlingar staten- Goteborgs stad 

Aven i detta arende begarde Kungl. Maj:t utHitanden fran olika i sam
manhanget berorda instanser; universitetskanslern, riksbibliotekarien och 
statskontoret. Universitetskansler Thomson tillstyrkte, utan att motivera 
sitt stallningstagande, att forhandlingar skulle upptas mellan representanter 
for statsmakten och Goteborgs stad angaende stadsbibliotekets relationer till 
staten.! 

Liksom i fragan om statsbidrag for a~.t tacka merkostnadema for nybygg
nationen ar riksbibliotekarien nagot otydlig i sitt utlatande. Han berommer 

. stadsbiblioteket och menar att det " .. .inom landets biblioteksvasen in tar en 
synnerligen vasentlig plats." Pa grund harav tillstyrker han ett framtida ut
vidgat stod at stadsbiblioteket men lagger samtidigt in en reservation mot 
sitt eget tillstyrkande: " ... vill jag ge uttryck for en forhoppning att det stats
finansiella Higet forst matte rnedge en upprustning av landets fdimsta stat
liga biblioteksinstitution." Med tydlig irritation, riktad mot ecklesiastik
departernentet, papekar Willers att Goteborgs stadsbibliotek har en i vissa 
avseenden betydligt battre personalsituation an vad Kungliga biblioteket 
har. Till · foljd av att Kungliga bibliotekets framstallningar om okade perso
nalresurser i flera ar avvisats ar dess personallage enligt Willers kata
strofalt.2 Det intryck utlatandet ger ar att Willers garna tillstyrker ett statligt 
stod till stadsbiblioteket - dock forst sedan Kungliga biblioteket har fatt de re
surser man onskar. 

Statskontoret hade daremot inga invandningar mot att forhandlingar om 
stadsbibliotekets forhallande till staten upptogs mellan representanter for 
statsrnakten och Goteborgs stad. Man rekommenderade att fragan om stats
bidrag for att tacka merkostnaderna fOr den nya biblioteksbyggnaden skulle 
behandlas i samband med dessa forhandlingar.3 

Forhandlingarna paborj as 

Sedan dessa utlatanden inlamnats beslot man att forhandlingar om sta
tens forhallande till Goteborgs stadsbibliotek skulle upptas. Ecklesiastik
ministern tillkallade i maj 1957 tre sakkunniga som pel statens vagnar skulle 
fOra forhandlingar med representanter for Goteborgs stad. De sakkunniga 
bemyndigades att tillkalla experter och att infordra uppgifter som behovdes 
fOr forhandlingarna fran ambetsverk och andra myndigheter. De hade ocksa 
skyldighet att kontinuerligt underratta ecklesiastikministern om arendets 
gang.4 Goteborgs stad utsag ocksa fyra ledamoter, daribland stadsfull
maktiges ordforande Ernst Jungen och stadsbibliotekets styrelses ordforande 

1 Avskrift av skrivelse till konungen fran universitetskanslern, 14/ 4 1956. Handlingar 1955 D 
78 
2 Avskrift av skrivelse till konungen fran Uno Willers, 29/91956. Handlingar 1955 D 78 
3 Avskrift av skrivelse till konungen fran statskontoret, 27/10 1956. Handlingar 1956 D 19 
4 Avskrift av skrivelse till statskontoret fran ecklesiastikdepartementet, 31/ 5 1957. Hand
lingar 1955 D 78 
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Curt Weibull. Sekreterare for de delegerade fran Goteborg var Costa 
Ottervik som 1954 eftertditt S. Hallberg pa overbibliotekarieposten.l 

Innan dessa forhandlingar hann slutforas aterkallades dock uppdraget av 
Kungl. Maj:t. Orsaken var att man skulle ta upp nya och kraftigt utvidgade 
forhandlingar mellan staten och Goteborgs stad. Nya sakkunniga utsags fran 
statens sida och fick benamningen "1958 ars forhandlingskommission i 
Goteborg". Det uppdrag som denna kommission erholl var betydligt storre. 
Den skulle forhandla om samma arenden som den forsta delegationen, det 
vill saga statsbidrag fOr att tacka merkostnaderna vid stadsbibliotekets ny
bygge och forhallandet mellan staten och Goteborgs stadsbibliotek. Utover 
detta ursprungliga uppdrag skulle den emellertid ocksa fOrhandla om en 
mangd andra fnigor, sasom ett nytt avtal om den mediciriska under
visningen i Goteborg, forlaggandet av en rattslakarstation i Goteborg, medi
cinska bibliotekets framtida stallning samt ett flertal andra fragor. De tidi
gare utsedda representanterna for Goteborgs stad och stadsbiblioteket skulle 
i dessa utvidgade forhandlingar endast ha hand om de fragor sorn rorde 
stadsbiblioteket. 2 

A vtalsforslaget och dess godkannande 

Efter cirka ett och ett halvt ar lade kornmissionen och de delegerade fran 
Goteborg fram ett forslag till avtal mellan staten och Goteborgs stad. Under 
forhandlingarna hade stadens och biblioteksstyrelsens ursprungliga linje att 
bevara stadsbiblioteket som en kommunal institution frangatts. I stallet fo
relag nu ett avtalsf6rslag som innebar att staten fran den 1 januari 1961 helt 
overtog stadsbiblioteket for att anvanda det som universitetsbibliotek. 

Enligt avtalet skulle Goteborgs stad till staten overlamna tomten dar 
biblioteksbyggnaden var uppford, biblioteksbyggnaden med inventarier 
samt hela boksamlingen. A ven de fonder och donationer vilka Goteborgs 
stad forvaltade at stadsbiblioteket skulle overlamnas till staten. I avtalet in
gick ocksa ratt for staten att under en tioarsperiod utan kostnad fa disponera 
den gamla biblioteksbyggnaden. Staten skulle overta de anstallda vid stads
biblioteket som fran och med overtagandet erholl de anstallningsvillkor 
vilka var gangse i statlig tjanst. Det avtal som tidigare reglerat fOrhallandet 
mellan staten och Goteborgs stad rorande det medicinska biblioteket skulle 
upphora att galla, da detta skulle bli en del av det nya universitetsbiblioteket 
och darmed inte langre komma att behova nagot speciellt avtal. Vad gallde 
de ekonomiska villkoren fOr overtagandet, skulle enligt fOrslaget Goteborgs 
stad lamna driftsbidrag till staten under fyra ar efter overtagandet; forsta aret 
1 600 000 kronor, andra aret 1 200 000 kronor, tredje aret 800 000 kronor och 
fjarde aret 400 000 kronor. Fragan om statsbidrag till merkostnaderna for ny
byggnationen l6stes pa sa satt att staten beviljade Goteborgs stad ett bidrag 

1 Goteborgs stadsfullmaktiges handlingar 1960, H 82 
2 Avskrift av skrivelse till statskontoret fran ecklesiastikdepartementet, 7/3 1958. Hand
lingar 1955 D 78, samt Goteborgs stadsfullmaktiges handlingar 1960, H 82 
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om 640 000 kronor, vilka skulle avraknas pa stadens driftsbidrag for forsta 
aret.l 

Styrelsen for Goteborgs stadsbibliotek ombads i januari 1960 av stads
kollegiet att yttra sig over avtalsforslaget. I sitt yttrande tillstyrkte biblioteks
styrelsen att stadsfullmaktige skulle godkanna avtalet om statens 6ver
tagande av stadsbiblioteket da man farm avtalsforslaget tillfredssUillande ur 
stadens synpunkt. Enligt biblioteksstyrelsen hade det alltsedan h6gskolans 
forstatligande 1954 endast varit en tidsfraga innan aven stadsbiblioteket 
skulle komma att overforas till staten. Att ett kommunalt bibliotek f0r
s6rjde ett statligt universitet med vetenskaplig litteratur, en absolut forut
sattning fOr forskning och undervisning, ansag biblioteksstyrelsen vara helt 
orimligt. Man framholl att Goteborgs stads utgifter for biblioteket for ar 1960 
uppgick till narmare 2 000 000 kronor.2 

Ett flertal statliga och kommunala myndigheter avgav yttranden vilka 
alla tillstyrkte ett antagande av avtalsforslaget. Riksdagen och stadsfullmak
tige beslOt saledes bada om godkannande av avtalet vilket tradde i kraft den 
1 januari 1961.3 

Sammanfattande delanalys 3 

Synen pa Goteborgs stadsbibliotek 

Stadsbibliotekets syn pa sig sjalv som ett renodlat vetenskapligt bibliotek 
ar under perioden 1947-1961 helt entydig. Man menar att dess roll, syften 
och funktioner ar helt och haBet overensstammande med universitets
bibliotekens i Uppsala och Lund. Karaktaren av universitetsbibliotek for
starks ytterligare da Goteborgs hogskola forstatligas och omvandlas till ett 
universitet. Man ser de former av statligt stod man erhaller som bekraftelse 
pa att denna syn pa stadsbiblioteket nu slagit igenom fullt ut, exempelvis i 
erhallandet av biblioteksexemplar fran 1950. Forvaningen blir darfor desto 
st6rre nar man separeras fran Kungliga biblioteket och universitetsbiblio
teken vad galler de portobestammelser som atfOljer beslutet om biblioteks
exemplar. I sin anhallan om att aven stadsbiblioteket skulle slippa betala for 
att fa sitt biblioteksexemplar levererat aterkommer de argument som an
vandes i de manga ansokningar om statligt stod som man gjorde under 
1930- och 40-talen: det iir ett vetenskapligt bibliotek, man fyller en viktig 
plats i den vetenskapliga litteraturforsorjningen i Sverige, man iir langivare 
till de tre stora biblioteken och sa vidare. I det nya reglemente som tradde i 
kraft 1953 narmar man sig ytterligare universitetsbibliotekens reglementen 
och tar bort den Iilla rest av folkbildande uppgift som gavs uttryck fOr i 1929 

1 Forslag till avtal mellan Kungl. Maj:t och kronan samt Goteborgs stad angaende statens 
overtagande av Goteborgs stadsbibliotek, 9/12 1959. Handlingar 1955 D 78 
2 Avskrift av skrivelse till Goteborgs stadskollegiuin fran styrelsen GSB, 16/ 2 1960. Hand
lingar 1955 D 78 
3 FK protokoll1960, nr. 17, AK protokoll1960, nr. 17 samt Goteborgs stadsfullmaktiges hand
lingar 1960, P 31/3 
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<irs reglemente. I det nya reglementet faststalls i stallet stadsbibliotekets en
sidiga karaktar av forsknings- och studiebibliotek. 

Aven Goteborgs stads syn pa stadsbiblioteket som ett vetenskapligt biblio
tek ar under denna tid helt etablerad. Man beviljar stadsbiblioteket sam
manlagt drygt 3 600 000 kronor till nybyggnaden, forutom de fondmedel om 
475 000 kronor som man ocksa tilldelat biblioteket. Dessa pengar faller utan
for den lopande finansiering av stadsbibliotekets verksamhet som Gote
borgs stad ocksa bekostade. Derma villighet att ansla medel till stadsbiblio
teket vittnar om att man ansag biblioteket vara en mycket viktig institution. 
Det faktum att det sa allmant ansags vara ett vetenskapligt bibliotek var sa
kerligen en kalla till stor stolthet for Goteborgs stad, vilket inte minst visar 
sig i det faktum att man i borjan av forhandlingarna med staten angaende 
dess forhallande till stadsbiblioteket bestamt ville bevara biblioteket som en 
kommunal institution. 

I likhet med andra kommunala institutioner i Goteborg gjorde stads
biblioteket pa anmodan av stadsfullmaktige en oversyn av sitt reglemente i 
borjan av 1950-talet. Denna oversyn resulterade i ett nytt reglemente 1953 i 
vilket fastslas bibliotekets karaktar av vetenskapligt bibliotek. Det ar uppen
bart att universitetsbibliotekens reglementen har tjanat som forebilder, trots 
att dessa bibliotek ar statliga institutioner och stadsbiblioteket ar en kom
munal. Till skillnad fran 1929 blir det ingen strid i stadsfullmaktige om 
denna syn pa stadsbiblioteket. 

Statens syn pa stadsbiblioteket var relativt entydig under perioden 1946-
1961 - man hade accepterat det som ett vetenskapligt bibliotek av samma 
karaktar som Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Uppsala och 
Lund. Det faktum att stadsbiblioteket erholl biblioteksexemplar var ett tyd
ligt erkannande fran statens sida av dess roll och betydelse i den vetenskap
liga biblioteksvarlden. Ett bakslag for foresprakare for denna syn var de sar
skilda bestammelserna om portokostnaderna for biblioteksexemplaret. Nar 
man efter viss tid beviljades portobefrielse var det ett erkannande av att 
stadsbibliotekets krav pa likstallighet med de tre statliga biblioteken var be
rattigat. Att sedan staten helt tog pa sig ansvaret for biblioteket genom for
statligandet innebar att denna syn var definitivt etablerad. 

Synen pa stadsbiblioteket fran de andra vetenskapliga bibliotekens sida ar 
under denna tid alldeles klar: stadsbiblioteket ar ett vetenskapligt bibliotek 
av samma karaktar, om an inte av samma storlek, som de andra tre med en 
viktig uppgift inom den vetenskapliga litteraturforsorjningen i landet. Det 
faktum att det sedan 1950 erhiHler biblioteksexemplar forbattrar mojlig
heterna fOr bevarande av det svenska trycket och biblioteket har dessutom 
vardefulla specialsamlingar som kommer forskare i hela landet till del. 
Fran Kungliga bibliotekets hall framhaller man ocksa att staten bor vara 
tacksam att stadsbiblioteket ar villigt att ta pa sig denna i manga avseenden 
betungande uppgift. Mottagandet av biblioteksexemplar menar man vara 
inte bara en forman utan ocksa en borda fOr ett bibliotek. Att stadsbiblioteket 
av de andra vetenskapliga biblioteken sags som en sjalvklar jamlike visar 
ocksa den gemensamma ansokan om frankeringsfrihet for boktryckare och 
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!! forHiggare som Kungliga biblioteket, universitetsbiblioteken och stadsbiblio
teket gjorde i november 1949. 

Goteborgs stads betydelse for stadsbiblioteket 

Den roll som Goteborgs stad spelade for stadsbiblioteket mellan 1947-1961 
gar knappast att overskatta. Forutom att man helt bekostade de mycket 
snabbt okande lopande kostnaderna for bibliotekets verksamhet - nastan 2 
000 000 kronor for periodens sista ar - beviljade man ocksa stora summor 
pengar till bibliotekets nybyggnad och sHillde kostnadsfritt en tomt till for
fogande for den nya biblioteksbyggnaden. Man ansag det dock orimligt att 
staden ensam skulle bara nastan hela kostnaden for den dyra nybyggnaden, 
varf6r man ansokte om ytterligare statsbidrag for detta andamal. Dessa for
handlingar kopplades ih_op med fragan om ett kontinuerligt statligt bidrag 
till stadsbibliotekets verksamhet och kom slutligen att handla om statens 
f6rhallande till stadsbiblioteket. Goteborgs stad ville ursprungligen bevara 
stadsbiblioteket som en kommunal institution men detta mal overgavs un
der forhandlingarnas gang. Man accepterade forslaget att forstatliga biblio
teket och avsade sig darmed aganderatten till bibliotekets byggnad och sam
lingar. 

Statligt stOd till stadsb.iblioteket 

Det statliga stodet till stadsbiblioteket var under denna period av storre 
omfattning an tidigare. En forsta form av detta var det statligt bekostade 
medicinska biblioteket vilket var ·en filial till stadsbiblioteket. Aven om 
denna satsning inte direkt gallde Goteborgs stadsbibliotek innebar den dock 
ett erkannande fran statens sida av dess ansvar for den vetenskapliga littera
turforsorjningen i Goteborg. 

Erhallandet av biblioteksexemplar fran och med 1950 var ytterligare en 
form av indirekt statligt stod. I och med den nya lagen jamstalldes stads
biblioteket med de tre statliga biblioteken i detta avseende. Det statliga stodet 
strackte sig dock inte till bekostande av leveranserna av det beviljade exem
plaret. Dessa portokostnader tacktes av statliga medel for Kungliga biblio
tekets och universitetsbibliotekens rakning, medan stadsbiblioteket sjalv 
fick betala sina leveranser. Stadsbibliotekets ansokan om att ocksa de fa bli 
befriade fran portokostnader bemottes negativt av generalpoststyrelsen i d.et 
utlatande de gjorde i arendet, men trots det utfoll beslutet till stadsbiblio
tekets fordel och staten beslOt tacka aven denna portokostnad. Givetvis var 
liven detta en form av statligt stod. 

Det viktigaste statliga stodet under denna period utgjordes dock av resul
tatet av forhandlingarna mellan staten och Goteborgs stad angaende stads
biblioteket- forstatligandet av biblioteket. 
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Kapitel 6. Sammanfattande analys 

Synen pa Goteborgs stadsbibliotek 1891-1961 

I uppsatsens inledning fastsUilldes tva problemomraden med tillhorande 
fragestallningar. Det forsta problemomradet gallde synen pa Goteborgs 
stadsbibliotek, hur det uppfattades av ett antal aktorer; stqdsbiblioteket 
sjalvt, dess huvudfinansiar Goteborgs stad, staten och de tre statliga forsk
ningsbiblioteken. 

Goteborgs stadsbiblioteks syn pa sig sjalv och pa sin egen roll utvecklades 
under tiden 1891-1961 i en entydig riktning. · Denna utveckling forsiggick 
emellertid inte under hela perioden. utan var fullt utvecklad redan pa tidigt 
1920-tal. Vid stadsbibliotekets grundande 1891 hade man ett tudelat syfte 
med verksamheten, dels att fylla behovet av vetenskaplig litteratur for for
skare och studenter vid Goteborgs hogskola, dels att fylla allmanhetens be
hov av ett medborgerligt bibliotek. Redan efter nagra fa ar marks viljan att 
bli nagot mer da man ansoker om det fjarde exemplaret. Denna ansokan blir 
det forsta steget i stadsbibliotekets mangariga stravan att uppna liksh'illighet 
med de tre gamla statsbiblioteken. Andra sadima steg var samarbetet med de 
ovriga forskningsbiblioteken angaende interurbanlaneverksamheten fran 
1915 och den fornyade ansokan om det fjarde exemplaret ·1921. Det forsta av 
dessa, interurbanlanesamarbetet, signalerade stadsbibliotekets vilja att rak
nas till de vetenskapliga bibliotekens krets och den andra, ansokan om det 
fjarde exemplaret, visar en tydlig ambition att, genom att ha hela det sven
ska trycket, kunna fungera som det forskningsbibliotek man cmsag sig vara. 
Nar man beviljas detta ser man det som ett stort steg pa vagen mot att bli 
erkant som forskningsbibliotek. 

Stadsbibliotekets uppfattning om sig sjalv framkom tydligt i det forslag 
till nytt reglemente som man lade fram for stadsfullmaktige 1927. I detta be
tonades den vetenskapliga sidan av bibliotekets verksamhet sa ensidigt att 
flera medlemmar av stadsfullmaktige tog strid om reglementsforslaget for 
att mer framhava dess uppgift som medborgerligt bibliotek. Biblioteket gick 
dock i stort sett segrande ur striden och med 1929 ars reglemente ar stads
bibliotekets syn pa sig sjalv som ett vetenskapligt forskningsbibliotek slut
giltigt etablerad. 

I alia de ansokningar om statligt eller kommunalt stod som man gor efter 
denna tidpunkt och over huvud taget nar man uttalar sig om sitt eget . 
bibliotek, hailer stadsbiblioteket fast vid denna syn pa sig sjalv: man ar ett 
vetenskapligt forskningsbibliotek vars bokbestand ar uppbyggt med hansyn 
till Goteborgs hogskolas behov, man samarbetar med de andra vetenskap
liga biblioteken och avlastar dem, man fyller en viktig plats for litteraturfor
sorjningen inte bara i Goteborg och vastra Sverige utan i hela landet, nam
net "stadsbibliotek" ar darfOr helt missvisande osv. I det nya reglementet 
1953 och i samband med hogskolans ombildande till ett universitet blir 
derma syn annu tydligare accentuerad. 
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Goteborgs stads syn pa stadsbiblioteket ar inte sarskilt tydligt uttalad fram 
till ar 1929. Innan dess har man i handling, genom beviljande av stora 
summor pengar, givit uttryck for att man ansag det vara en viktig institu
tion men i ovrigt inte narmare reflekterat over stadsbibliotekets roll och 
funktion. Med reglementsstriden 1929 andrades detta. Ett antal stadsfull
maktigeledamoter protesterade mot den ensidiga karaktaren av veten
skapligt bibliotek som stadsbiblioteket skulle komma att fa om reglements
forslaget antogs. Stadsbibliotekets roll och funktion blev i detta samman
hang fOrerrial for en grundlig debatt i stadsfullmaktige. Biblioteksstyrelsens 
forslag gick som bekant i huvudsa.k segrande ur striden och antogs. Efter 
detta beslut blev den syn det nya reglementet gav uttryck for den allmant 
vedertagna av Goteborgs stad. 

Nar Hallberg 1945 i ett privat brev till kollegan och vannen Tonnes 
Kleberg i Uppsala menar att stadsfullmaktige egentligen aldrig forstatt att 
biblioteket inte var ett vanligt stadsbibliotek utan ett vetenskapligt bibliotek 
tar han enligt var uppfattning saledes grundligt miste. Stadsbiblio.tekets roll 
hade som namnts diskuterats grundligt vid reglementsandringen 1929. Efter 
detta framkommer det tydligt pa manga stall en i stadsfullmaktiges hand
lingar att man ar fullt pa det klara med stadsbibliotekets roll och funktioner. 
Goteborgs stad verkar ha haft samma syn pa stadsbiblioteket som stads
biblioteket sjalvt, namligen att det var ett vetenskapligt bibliotek med ett 
statligt biblioteks uppgifter . Stadsfullmaktiges ordforande under denna tid, 
socialdemokraten Ernst Jungen, satt dessutom i stadsbibliotekets styrelse 
under en lang foljd av ar, vilket knappast talar for att nagot missforstand pa 
denna punkt skulle ha forelegat. 

Statens syn pa stadsbiblioteket undergar under tiden 1891-1961 en kraftig . 
fOrandring. Under tiden fram till 1921 uppvisar man ett mycket ringa in
tresse fOr och en lag uppfattning om biblioteket. Ett laroverksbibliotek be
traktas som viktigare an stadsbiblioteket, trots att det senare fOrsorjde en 
hogskola med litteratur. Denna uppfattning andras inte forran 1921, nar 
man genom medgivandet om det fjarde exemplaret visar en nagot mer 
uppskattande syn pa biblioteket. 

Under 1930-och 40-talen borjade en annan syn framtrada i takt med att 
stadsbiblioteket vaxte och bombarderade statsmakterna med ansokningar 
om statligt stod. I utlatanden gjorda i anledning av dessa ansokningar ar fo
retradare for statliga myndigheter fortfarande negativt installda till statligt 
engagemang i stadsbiblioteket, men en mer positiv och uppskattande syn 
marks pa annat hall, sasom i debatter och motioner i riksdagen. Denna syn 
ar ocksa den som slar igenom 1946, da biblioteket for fOrsta gangen erhaller 
direkt ekonomiskt stod av staten med motiveringen att det fyller ett statligt 
biblioteks uppgifter. Departementschefens motivering ar mycket lik formu
leringar i olika utlatanden och i stadsbibliotekets egna ansokningar, ett tyd
ligt bevis for att man fran statsmakternas sida tagit intryck av resone
mangen. Fran och med denna tid ar detta den statliga synen pa biblioteket
ett vetenskapligt bibliotek av samma karaktar som Kungliga biblioteket och 
universitetsbiblioteken. Den logiska konsekvensen av denna syn blev fOr
statligandet av biblioteket fran och med 1961. 
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" . ii De andra vetenskapliga biblioteken har tidigt en syn pa stadsbiblioteket 
som overensstammer med stadsbibliotekets egen. Man anser att det ar ett 
vetenskapligt bibliotek som bade vad galler hestand och kompetens redan 
1915 klarar av att pa lika villkor delta i lanesarnarbetet rned Kungliga biblio
teket och universitetsbiblioteken. I utlatanden avgivna i olika sammanhang 
ger man uttryck for uppskattning av stadsbiblioteket och menar att det spe
lar en vasentlig roll i landets vetenskapliga litteraturforsorjning. Under 
1950-talet upplevs uppenbarligen stadsbiblioteket av riksbibliotekarien som 
ett hot mot den egna institutionen, Kungliga biblioteket. Den situation det 
gallde var nar stadsbiblioteket gjorde ansprak pa ekonomiskt stod av stor 
ornfattning fran staten. Vid tva tillfallen kande sig riksbibliotekarien manad 
att papeka att de statliga bibliotekens behov borde tillgodoses forst, innan 
stadsbiblioteket borde komma pa fraga. Han forefaller angra att man fran 
Kungliga bibliotekets sida med positiva utlatanden hjalpt stadsbiblioteket 
tram till den position det da befann sig i, dar det plotsligt kunde konkurrera 
med bl a Kungliga biblioteket om pengar. 

Stod till Goteborgs stadsbibliotek 1891-1961 

Uppsatsens andra problemomrade · gallde varifran stadsbiblioteket erholl 
st6d, bade ekonomiskt och av annan art. De aktuella fragestalln.ingarna var 
vilket f6rhallandet var mellan stadsbiblioteket och Goteborgs stad respek
tive staten i detta avseende och vilka forandringar sorn kan iakttas under 
period en. 

GOteborgs stad spelade under tiden 1891-1961 en mycket stor roll for 
stadsbiblioteket. Stadsfullmaktige fick redan 1895 ett direkt inflytande over 
biblioteket vilket okade 1929 da stadsfullmaktiges representanter i biblio
teksstyrelsen korn i rnajoritet. Bibliotekets rakenskaper granskades av revi
sorer utsedda av stadsfullmaktige, som efter 1895 ocksa hade att godkanna 
biblioteksstyrelsens budgetforslag och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Stads
bibliotekets personal uppfordes fran och med 1929 pa Goteborgs stads lone
och pensionsstater och biblioteket fungerade i alla avseenden som en 
kommunal institution fran 1930-talet och framat. 

I utbyte mot detta inflytande beviljade stadsfullmaktige frikostigt pengar 
till biblioteket. Stadsfullmaktige bekostade med fondrnedel 1894 i stort sett 
hela nybyggnaden och beviljade dessutom medel till bokinkop och inbind
ning, liksom till upprattandet av en biblioteksfond for att tacka underhalls
kostnader for den nya byggnaden. Vid ett flertal senare tillfallen beviljade 
man biblioteket ytterligare fondmedel, exernpelvis till en tillbyggnad av 
biblioteksbyggnaden 1921 och till en ny byggnad 1936 och 1942. Fran och med 
budgetaret 1912/13 tackte stadsfullmaktige bristen i stadsbibliotekets budget 
med kornmunala skattemedel. Detta inslag i bibliotekets budget kom att 
vaxa till cirka 2 000 000 kronor for det sista aret som stadsbiblioteket var en 
kommunal institution. 
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Forutom detta lopande bidrag till bibliotekets drift beviljade man ocksa 
extra bidrag till exempelvis inredning av tillbyggnaden och mer kostsamma 
reparationer och underhallsatgarder. Goteborgs stad spelade saledes under 
hela den undersokta perioden den absoluta huvudrollen da det gallde att 
finansiera stadsbiblioteket och dess verksamhet. Genom sitt fortlopande 
stora ekonomiska engagemang stodde man ocksa biblioteket pa ett indirekt 
satt, namligen genom att i handling tydligt visa att man ansag att det var en 
institution vard att satsa ekonomiska resurser pa. 

Det statliga stodet till Goteborgs stadsbibliotek var under en lang period 
mycket begransat. Den forsta formen av statligt stod var medgivandet om 
det fjarde exemplaret 1921. Detta stod var dock inte av ekonomisk art och far 
betraktas som indirekt, da den kostnad det innebar inte belastade staten, 
utan boktryckare och forlaggare. 

Efter detta medgivande tog det tjugofem ar innan nasta statliga stod ut
gick till stadsbiblioteket. Under denna tid gjorde stadsbiblioteket och dess fo
resprakare i riksdagen ett flertal ansokningar om statligt stod i olika former, 
vilka samtliga avslogs. Nasta statliga stod var det reservationsanslag om 750 
000 kronor som beviljades biblioteket 194(;) for att bidraga till losningen av 
dess byggnadsfraga. 

Detta anslag forefaller ha brutit genom vallen av statligt motstand till 
stod at Goteborgs stadsbibliotek. Efter detta f6ljde det statligt bekostade medi
cinska biblioteket 1948 och erhallandet av biblioteksexemplaret 1950, vilket, 
liksom i fallet med det fjarde exemplaret 1921, var en indirekt form av stod. 
Medgivandet om portobefrielse for leveranserna av biblioteksexemplaret 
1952 var ytterligare ett statligt stod. Statens overtagande av biblioteket 1961 
kan ses som den ultimata formen av statligt stod och utgor kronologiskt 
uppsatsens bortre grans. 

Synen pa och stodet till Goteborgs stadsbibliotek- en jamforelse 

Efter avslutad genomgang av det omfattande material vilket utgor grun
den for denna uppsats star det helt klart att den syn som stadsbiblioteket 
hade pa sig sjalv redan pa ett tidigt stadium delades av manga andra. Att 
biblioteket var ett vetenskapligt bibliotek av sarnma karaktar, om an inte i 
samma storlek, som de tre gamla statliga forskningsbiblioteken var den 
allmanna synen under en stor del av tiden 1891-1961. Goteborgs stad var av 
denna uppfattning fran tidigt 1930-tal, lansstyrelsen i Goteborgs och Bohus 
Ian gav uttryck for den 1936 och de tre statliga forskningsbiblioteken fran 
1915, eventuellt redan tidigare, sasom Aksel Anderssons skrift fran 1904 bar 
vittne om. Ett flertal riksdagsman framforde motioner vilka foreslog stod 
till biblioteket med denna syn som motivering 1912, 1939 och 1951. Vid 
motionen 1939 fick motionarerna stod av universitetskanslern, som senare 
samma ar ocksa i ett utlatande uttalat stodde en ansokan fran stadsbiblio
teket om statligt stod till biblioteket. I ett utlatande over denna ansokan 
uppvisar aven Kungl. skol6verstyrelsen samma syn. 
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Goteborgs stad var uppenbarligen beredd att ta konsekvenserna av denna 
allmanna syn pa biblioteket och bevilja stort ekonomiskt stod for att det 
skulle kunna fylla sin funktion som vetenskapligt bibliotek. Statens, dvs 
regeringen, statliga myndigheter som Postverket, berorda riksdagsutskott, 
hallning ar daremot mer aterhallsam. Trots att den allmanna synen pa 
stadsbiblioteket var som ovan beskrivits beviljade staten inget direkt eko
nomiskt stod forran 1946, da man efter inte mindre an atta avslagna ansok
ningar om statligt stod i olika former slutligen pa den nionde ansokan be
viljade 750 000 kronor till stadsbibliotekets nybyggnad. De manga positiva 
och tillstyrkande utlatanden som gjorts i anledning av de atta avslagna an
sokningarna lamnades helt utan avseende. Staten forefaller under manga ar 
endast ha tagit intryck av de utlatanden vilka avstyrkte statligt stod. Detta ar 
desto markligare da stadsbiblioteket med aren alit tydligare profilerade sig 
som ett vetenskapligt forskningsbibliotek statt i mycket snabb utveckling. 

bverensstammelsen mellan den allmanna synen pa biblioteket och det 
st6d det erholl var saledes god vad gallde Goteborgs stad, men markligt dalig 
vad gallde staten. Staten forefaller i sina beslut om stod till stadsbiblioteket 
inte ha paverkats av den allmanna synen fOrran langt fram i tiden. Aven ef
ter det att man fran statens sida bekant sig till denna syn ar man inte alltid 
beredd att ta konsekvenserna av den, sasom i beslutet att stadsbiblioteket 
sjalvt skulle sta for portokostnaderna fOr leveranserna av biblioteksexem
plaret. 
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Kall-och litteraturforteckning 

Otryckta kallor 

Goteborg 

G;)teborgs universitetsbibliotek 

Goteborgs stadsbiblioteks ambetsarkiv 
Styrelsens protokoll1890-1960 
Bilagor till styrelsens protokoll 1890-1954 
Handlingar 1955-1960 

Handskriftsa vdelningen 
Brev till Lars Wahlin fran Emil Kristensson, m·ars-april 1921 
Brev till Lars Wahlin fran Emil Kristensson, 1614 1921 
Brev till Seth Severin Hallberg fran Nils Molin, 15 I 6 1929 
Brev till Anders Grape fran Seth Severin Hallberg, 1414 .1945 
Brev till Seth Severin Hallberg fdm Tonnes Kleberg, 911 1950 

Tryckta kallor 

Riksdagstrycket 
Forsta kammarens (FK) protokoll 
Andra kammarens (AK) protokoll 
Kungl. Maj:ts propositioner 
Motioner fOrsta kammaren 
Motioner andra kammaren 
Bankoutskottets utlatanden 
Statsutskottets utlatanden 
Forsta lagutskottets utlatanden 
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Goteborgs stadsfullmaktiges handlingar 1890-1960 
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tek. - Stockholm, 1916 

Bestammelser for utlaningen fran Kungl. biblioteket, universitetsbiblio
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stitutets bibliotek och Goteborgs stadsbibliotek till andra svenska offentliga 
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Hogskolan 
i Boras 

Ht>gskolan i Boras ar en nationeH hogskola. Studenter kom
mer frAn hela landet for att studera har. Hogskolan bestar av 
fern institutioner och utbildningsprogram och kurser ges inom 
omradena bibliotek och infoimation, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler ligger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningarna har sitt ursprung arum langre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete aren expanderande del 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, stat liga myndigheter och kommuner i Sju
hl:iradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

lnstitutionen 
bibliotekshogskolan 

BiblioteksMgskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshogskolan i Boras landets enda 

specialhogskola fOr bibliotekarier, men genom universite
tens och hOgskolomas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats liven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poang (motsvarar atta termi
ner)~ varav minst 80 poang inom amnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskatut0ildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

Hogskolan i Boras 
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