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This paper describes the development of direct and indirect service at the former Gothen
burg city library. This was during this period oftin1e not the public library of the town, but a 
scientific library mostly serving the college, although also open to the public. Furthermore the 
services offered in Gothenburg are compared with those of the two old Swedish universi
ty libraries in Uppsala and Lund. The investigated direct serviceforms are "making material 
available", "guidance", and "localities". The indirect service areas are "the catalogue" and 
"the personnel and their competence". 

The conclusion is that the differences weren't that big and that Gothenburg city library was 
a modern library providing about the same services as you could find in Uppsala and Lund. 
In some instances Gothenburg city library also seems to have provided better service. This 
is especially true concerning user education where they offered courses already in 1939 
which perhaps made them first out in Sweden. 
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l.Inledning 

Idag talas det ganska mycket om servicebegreppet pa bibliotek. Man pratar om att 
bibliotekarien maste bli mer "serviceminded" och att biblioteket ska vara som ett 
serviceforetag, dar det galler att anpassa sig efter kund.ema. Men ar detta egentligen en 
ny ide? Har inte servicetanken funnits med tidigare? I denna uppsats forsoker jag ta reda 
pa hur det varit med serviceutbudet pa Goteborgs UB under tiden det hette Goteborgs 
stadsbibliotek, dvs. 1891 -1960. For att gora detta stora iirnne mer begripligt och 
avgransbart har jag till stor del utgatt fran den beskrivning av direkt och indirekt service 
som Eeva Maija Tammekann beskrivit i sin artikel "Vad menas med service pa 
forskningsbibliotek?" 

1.1 Syfte 

Med den har uppsatsen vill jag framst visa hur utvecklingen av direkt och indirekt 
service varit pa Goteborgs stadsbibliotek (nuvarande universitetsbiblioteket). Dessutom 
vill jag i analysen jamfora med forMllandena i Lund och Uppsala under sarnma tid fOr 
att se, om man med det material jag har, kan utlasa nagra skillnader i service till 
anvandama mellan ett hogskolebibliotek som aven fungerade som stadsbibliotek och tva 
rena universitetsbibliotek. Jag ska ocksa ge en kort bakgrund med intemationella, framst 
amerikanska, perspektiv till de serviceformer jag tar upp. 

1.2 Metod 

For att visa serviceforhallandena vid Goteborgs stadsbibliotek har jag gjort en kallanalys 
av dels primarkallor som arsberattelser, reglementen och ordningsstadgor, dels av 
sekundara kallor bestaende av olika minnesskrifter och artiklar. 

Jag vill ocksa presentera bakgrunden till de olika serviceformema och det materialet har 
jag framst harntat fran nagra amerikanska oversikter och historiska framstallningar om 
vetenskapliga/akademiska bibliotek. Attjag koncentrerat mig pa USA beror frarnst pa 
att det var har som de fiesta fOrbattringar gallande biblioteksservice tog form fran slutet 
av 1800-talet och framat. 

Aven for jamforelsema med Lund och Uppsala har jag, pa grund avuppsatsarbetets tid
och ornfangsbegransning, enbart anvant mig av sekundara kallor, bestaende av ett antal 
minnesskrifter samt en statlig utredning fran 194 7 om universitetsbibliotek. 

Jag ar medveten om art i och med att jag anvander mig av olika material for de olika 
biblioteken, ar det mojligt art jarnforelsen i alia avseenden inte blir helt rartvis, dock tror 
jag art de speglar verkligheten ganska bra. 



1.3 Disposition 

I avsnitt 1.4 och 1.5 tar jag upp begreppet service och de olika inneborder olika personer 
!agger i ordet. Derta Ieder fram till den beskrivning av service som jag valt art utga ifran 
- direkt och indirekt service enligt Tammekann. I sista stycket i detta fOrsta kapitel foljer 
sa de avgransningar och fragestallningar som jag valt att arbeta utifran. 

I kapitel tva tar jag upp serviceforrnemas bakgrund och framvaxt i USA, samt 
motsvarande forhallande och utveckling i Sverige med speciell hansyn till 
universitetsbiblioteken i Lund och Uppsala. 

De tva foljande kapiteln behandlar Goteborgs stadsbibliotek. Forst berartar jag kortfattat 
om bibliotekets ursprung som museibibliotek, tillkomsten av Goteborgs Hogskola, och 

. bibliotekets frainvaxt som ett vetenskapligt hogskole- och stadsbibliotek. Darefter gar 
jag over till att behandla de serviceforrner som togs upp i kapitel 2. 

Det femte kapitlet tar upp de olika serviceformema till diskussion och syftar till att 
forsoka jamfora forhallandena i Goteborg med Lund, Uppsala och USA. 

1.4 Servicebegreppet 

V ad som menas med service i bibliotekssammanhang kan man ha olika uppfattningar 
om. !bland kanske endast den personliga servicen som referenshjalp avses, ibland vilket 
material som biblioteket har eller kan skaffa, ibland de laneregler och andra restriktioner 
for utnyttjandet av samlingama som finns, och ytterligare andra kanske menar art 
lokaler och dess utrustning ocksa ska raknas in dar. Olika forskare och aven anvandarna, 
har olika ramar, och olika uppfattningar om vilken service som ar viktigast. Dessutom 
finns manga likalydande termer; serviceutbud, servicepunkter, direkt service, indirekt 
service, teknisk service, funktionell service, servicekvalitet, osv. 

Det ar darfor intressant att se vilka olika asikter forskare och studenter kan ha om vilken 
service som ar viktigast pa bibliotek. Jag har inte funnit nagra undersokningar om 
service som gjorts under den aktuella tidsperioden och har darfor anvant mig av ett par 
senare undersokningar. I en anvandarundersokning gjord av Ema Roos pa Goteborgs 
universitetsbibliotek 1988 stall des bland annat :fragor gallande serviceutbudet. Det 
visade sig art de allra fiesta kom till biblioteket i syfte art arbeta i lasesalama och for att 
ta studiero. Dar~fter foljde traffa vanner och forst pa fjarde respektive femte plats kom 
att "bestallalhamta/lana hem/larnna tillbaka material i lanexpeditionen" och att utnyttja 
bibliotekets kortkataloger. (GUNDA- den datorbaserade katalogen- var annu inte i 
bruk) Anvandande av referensmaterial kom pa sjatte plats foljt av utnyttjandet av 
kopieringsmaskiner. Roos menar att detta klart visar att" biblioteket ar i kvantitativa 
termer en studielokal mer an ett bokmagasin och en litteraturforrnedlare" (s.l8). Tittar 
man daremot pa vad enbart forskarstudenter och forskare/larare vid Goteborgs 
universitet svarat pa samma fraga blir ordningsfoljden en annan. Deras framsta syfte var 
att lana material. Pa andra plats foljde anvandandet av kortkatalogema tart foljt av att 
lasa vid forskarplats. Studiero kom har forst pa lO:e plats. Forskama ar alltsa de dom 
framst utnyttjar samlingar, personal och redskap. 
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Besokarna tick ocksa rangordna vilka tjanster de uppfattade som viktiga:st pa 
biblioteket. Totalt sett var det da arbetsplatser for enskilda studier som varderades hogst, 
foljt av oppettider pa kvallar och helger, samt stora samlingar. Arbetsplatser for 
grupparbete liksom fackkunnig personal tick ocksa hoga poang. F orskarna!lararna och 

. forskarstudentema varderade dock samlingarna hogst, foljt av forskarplatser/skap, 
mojlighet till :fjarrlan, oppettidema, tidskriftssamlingen och nya bocker pa oppna hyllor. 

En fraga om vad som ogillades i biblioteket stalldes ocksa, och det var platsbrist som 
uppfattades som det klart sWrsta problemet. Nagra klagade ocksa pa dalig 
studiedisciplin, dvs viskningar och smaprat. Det forekom ocksa bl. a . anmarkningar 
gallande bestandet, oppettidema och konflikt mellan forskare och studenter om 
reserverade platser. 

Mariam Ginman skriver i sin rapport "Bibliotekens kundanpassning och flexibilitet" om 
servicekvalitet och staller da fragan: Borde biblioteken forsoka utvecklas till sanna 
serviceorganisationer eller har deras serviceniva redan natt sin maximala kvalitetsgrad? 
Rapporten baseras pa en undersokning av vetenskapliga bibliotek i Finland och Ginman 
utgar dar fran Gronroos och Lehtinens definitoner pa servicekvalitet som kan vara 
teknisk eller funktionell, och dessutom pa Lehtinens teori om tre viktiga drag inom en 
serviceorganisation: 

*Kunden- bor vara viktig och synlig·. Stora delar av personal en har daglig kontakt med 
kuriden, och denne har ocksa en deltagande roll i planering och produktion. 
-Har kom man fram till att kunden inte ar speciellt synlig i biblioteket. De enda 
sammanhang dar man lyssnar pa kundema ar gallande oppettider och inkopsforslag. 

*Flexibiliteten- anpassning av verksamheten efter forandringar av kundkretsens struktur 
maste genomforas snabbt och effektivt. 
-Over halften av biblioteken i undersokningen genomforde aldrig eller sallan st6rre 
forandringar endera for art de motsatte sig nyutveckling eller fOr att resurser saknades. 
Tva tredjedelar av biblioteken var positivia till mindre forandringar. De bibliotek som 
var mest utvecklingsmedvetna var ocksa de som anstrangde sig mest att forbattra 
kundkontakt och service, medan de konservativa i forsta hand fOrbattrade intemt. 

*Personalen- behover kunskap och kreativitet, plus en bra attityd till kundema, dvs en 
·servicekultur som alla medarbetare ska forsta och omfattas av. 
-Ginman slar fast att personal en ar varje organisations framsta resurs och art i en 
serviceorganisation stalls det hoga krav pa personalens kunskap, innovationsformaga 
och flexibilitet. I undersokningen visade det sig att biblioteken var kunskapsmedvetna, 
men art de som satsade mest pa utveckling ocksa satsade mest pa utbildning av 
personalen (Ginman 1992, s. 80-86). 

En beskrivning av service som speciellt galler forskningsbibliotek ges av Eeva-Maija 
Tammekann, som har delat upp service i indirekt och direkt, enligt foljande: 
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Direkt service bestar av fern delar: 
1. -att sHilla till forfogande dokument och annat materiel 
2. -att vagleda och bista besokama vid bruk av samlingar och hjalpmedel 
3. -att ge besokarna systematisk traning i bruket av samlingar och register 
4. -informations och dokumentationstjanst, dvs att pa besokarnas uppdrag gora 
sokningar i kataloger och i materialet, att bearbeta och sovra materialet och att fdrmedla 
resultaten till uppdragsgivaren 
5. -att stalla till forfogande utrymmen och apparatur for bruk av materialet 

Den indirekta servicen daremot beskriver Tammekann som 
1.-de processer som gors for att underlatta tillgangen till materialet genom att man 
beskriver det och tillverkar verktyg for att hitta i det soin kataloger och bibliografier, 
2.-den systematiska uppbyggnaden av samlingar 
3.-aktiviteter som okar personalens kunskaper och fardigheter inom biblioteksarbete. 
(Tammekann 1991 , s. 72-73) 

Direkt, eller omedelbar service, anpassas till en speciell besokare, oftast utan att 
bibliotekarien kunnat fOrbereda sig. For att den direkta servicen ska kunna fungera 
maste en vaxelverkan uppsta mellan anvandaren och bibliotekarien. Men service ar 
ocksa det som uppstar genom bra samarbete mellan bibliotekets personal pa olika 
avdelningar, och aven med utomstaende institutioner av olika slag (ibid s. 72 och 74). 
Tammekann menar bland annat att kataloger och bibliografier skapas for en 
genomsnittsanvandare, och att en battre term for denna indirekta service vore "skapande 
av forutsiittningar" for att· den direkta servicen ska kunna genomforas (ibid s. 73). 

1.5 Avgransningar och fragestallningar 

Servicebegreppet kan alltsa uppfattas valdigt olika av olika intressegrupper. Jag har hiir 
valt att utga fran Tammekanns beskrivning av direkt och indirekt service aven om jag 
inte helt foljer hennes uppstiillningar och avgransningar. Dessutom har jag ytterligare 
avgransat omnidet genom nedanstaende fragestiillningar. 

Direkt service: 
Tammekanns fern punkter om direkt service har jag dragit ihop till tre enligt foljande 
uppstiillning: · 

Att stalla material till forfogande (punkt 1) 
Den systematiska uppbyggnaden av samlingar iir enligt Tammekann mer att betrakta 
som en indirekt service, men jag har linda valt att ta upp aven detta under denna punkt 
for att fa allt om samlingama pa ett stalle. 
*Samlingama: Hur har de byggts upp? Vad harman satsat pa att skaffa? 
*Laneregler: Vilka har ratt lana, och vad har de Ia.tt lana? Har Ianereglerna varit olika 
for olika grupper? Hur har synen pa fjiirrlan varit? 
*Oppna hyllor: Har lantagama sjalva fatt leta bland bockerna? 
*Oppettider: Hur har de utvecklats under Arens lopp? 
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Vagledning (punkt 2-4) 
*Vilken hjalp har besokarna kurmat ra fOr att utnyttja biblioteket och hitta bland 
materialet? Fanns det ml.gon i personalen som hade som uppgift att vagleda besokarna? 
*Nar borjade mange anvandarutbildning? 

Lokalerna (punkt 5) 
*Har det furmits tillrackligt med laseplatser, och vilka ovriga arbetsplatser har funnits 
for till exempel maskinskrivning, microfilmslasning och kopiering? 

lndirekt service: liar har jag valt att behandla bibliotekens kataloger och bibliotekens 
personal. Den systematiska uppbyggnaden av samlingarna har jag valt att ta upp under 
rubriken "Att stalla material till forfogande". 

Katalogen (punkt 1) 
*Vilka olika sorts kataloger har funnits vid biblioteket? 
*Vilka katalogiseringsregler har gallt vid olika tidpunkter? 
*I vilken utstrackning fick besokarna sjalva leta i katalogema? 

Personalen och deras kompetens (punkt 3) 
Visserligen avsag Tammekann har framst hur personalen okade sin kunskap, men jag tar 
istallet framforallt upp vilken kunskap de haft fran borjan. 
*Vilken utbildning har kravts for att jobba som bibliotekarie eller amanuens? 
*Hur stor har personalstyrkan varit? 

Ovriga avgransningar 

Denna uppsats behandlar endast den service som fanns vid huvudbiblioteken. Jag gar 
inte in pa institutionsbibloteken eller den medicinska filial som Goteborgs stadsbibliotek 
sa smaningom fick. 
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2. Bakgrund och utveckling av serviceformer 

2.1 Att stalla material till fdrfogande 

Derma del borjar med en oversikt om samlingarna och hur de byggts upp. Tammekarm 
beskrev den systematiska uppbyggnaden av samlingar som en indirekt service, men som 
jag nfunnt tidigare tar jag upp det har, som en bakgrund till den mer direkta servicen 
omfattande samlingarnas forfogande, dvs hur tillgangliga de var med avseende pa 
oppettider, laneregler <>ch systemet med slutna magasin. 

Accession 

Inget bibliotek kan fungera utan sina samlingar. Da som nu ar bestandet en 
grundforutsattning for resten av seivicen, vilket val uttryckts av Norman Higham i en 
bok om universitetsbibliotek och den service de ger: 

"Since the traditional method of study is by the use of printed sources, the 
building of collections is a fundamental activity of the library. All other services 
are in greater or lesser degree means to making the collections more accessible 
to the users, as well as bringing them into touch with material which may not be 
in the library but which has been generally identified through the library " 
(Higham 1980 s. 36). 

Ett bra hestand ar alltsa a och o for ett vetenskapligt bibliotek, och inkop och 
uppbyggnad av samlingar ar och har lange varit en viktig fraga. I USA bestod de 
akademiska bibliotekens samlingar i slutet av 1870-talet mest av vad som flutit in pa ett 
eller annat satt, framst genom donationer, och i allmanhet farms ingen anskaffningsplan 
(Rothstein 1976, s. 79). Hamlin namner att det turligt nog ofta fanns litterara sallskap 
inom universitetet. Dessa sallskap verkade for att ta tillvara studentemas intellektuella 
intressen, och deras bibliotek inneholl mycket av den basta modema litteraturen. Nar 
dessa bibliotek ofta overtogs av universitetsbiblioteket vid slutet av 1800-talet 
forbattrades i manga fall deras utbud kraftigt (Hamlin 1981, s. 88 och 90). 

Rothstein har beskrivit perioden 1876 -1900 som tiden for bibliotekens omvandling fran 
museum till arbetsplats (s. 80). Det var nu som forskning blev en viktig del av 
universitetens verksamhet, med Tyskland som forebild. Tidigare hade forskarna arbetat 
pa var sitt hall, utan nagon anknytning till universitet eller liknande institutioner. Nu 
samlades flera forskare pa samma stalle, och dessa kravde bra tillgang pa bocker och 
originalkallor. Universitetsbiblioteken utOkade under dessa ar sina samlingar dramatiskt. 
Som exempel kan namnas att biblioteket vid University of California vaxte fran 14 000 
volymer 1876 till42 000 1891, eller att biblioteket vid Harvard okade fran 228 000 
volymer till 292 000 under samma tidsperiod (ibid s.81 ). De 30 stOrsta akaderniska 
biblioteken hade i medeltal ar 1900 ca 88 000 volymer, 1920 ca 300 000. 1940 var den 
siffran uppe i 774 000 volymer (ibid s. 84). De amerikanska universitetsbiblioteken 
stravade efter att ha sa stora samlingar som mojligt inom alia amnen, 
amnesspecialisering var inte vanligt (ibid). 
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De vanligaste anskaffningssatten var dels att de sjalva kopte upp hela privata samlingar, 
men det var ocksa vanligt och populart att fa stora samlingar i gava fran av olika 
valgorare. Dessa var i manga fall givare fran "den gamla varlden", England (ibid). 
Varje universitet ville helst sjalva aga det material deras forskare eller studenter kunde 
tiinkas vilja ha tillgang till. Samarbete mellan universiteten var iinnu inte vanligt. 

lnkopsbesluten liimnades oftast over till fakultetema (ibid s. 84-85). Detta 
tillviigagangssatt ho11 sig kvar langt in pa 1900-talet; och iindrades endast gradvis i takt 
med att medlen okade, publiceringstakten okade och bibliotekspersonalen fick mer 
utbildning (Hamlin 1981, s. 97). Inte forriin efter andra viirldskriget blev det vanligt att 
bibliotekarier pa heltid ~gnade sig at inkopsarbete (ibid s. 98). De amerikanska 
biblioteken hade redan i borjan av 1900-talet en ganska stor bytesverksamhet 
sinsemellan, men diiremot var det inte lika vanligt med bytesforbindelser med utlandet 
(ibid s. 100-101). 

I Sverige har sedan lange de stora universitetsbiblioteken haft tillgang till svenskt 
material genom pliktleveranser av allt tryck, men allt ovrigt har fatt anskaffats genom 
kop, byte eller gavor. Uppsala UB fick gratis tillgc"mg till en begriinsad del av 
svensktrycket redan 1692, och fran alla tryckerier 1707. Lunds UB fick ratt till hela 
svensktrycket redan 1698 (1945 ars ... s. 9). 

Bada biblioteken fick ocksa mycket material genom sina intemationella 
bytesforbindelser dar framforallt Uppsala hade otroligt manga kontakter. Under 1800-
talet farms en europeisk forening for utbyte av akademiska skrifter, "Akademischer 
Tauschverein", dar Lunds universitet blev medlem redan 1818 (UUBs minnesskrift 
1921 , s. 442), men Uppsala inte forriin 1859 (ibid s. 443). Denna forening upphorde vid 
slutet av 1880-talet, da det ofta blivit biittre direkta kommunikationer universiteten 
emellan (ibid s. 445). Bade Uppsala UB och Lunds UB fortsatte att jobba hart med de 
utHindska bytesforbindelsema som okade i rask takt. For Uppsala UBs del stod man 
1897 i forbindelse med 761 institutioner och sallskap, 1906 hade antalet stigit till ca 
1 500 och 1921 till 1 804 stycken (s. 452). I slutet pa 1930-talet stod man i forbindelse 
med inte mindre 1in niirmare 4 000 olika institutioner spridda over hela viirlden och fick 
pa sa vis inca 12 000 skrifter (1945 ars .. . s .. 27). 

Lunds universitet borjade ge ut en arsskrift 1864 och det var forst da som bibliotekets 
bytesverksamhet borjade komma igang pa allvar. 1885 stod man i forbindelse med 164 
utlandska institutioner och liirda samfund, och fick da in 2 284 skrifter. Ar 1900 var 
antalet forbindelser ca 300 och man fick in 5 998 skrifter, vilket enligt bibliotekarie af 
Petersens var i stort sett sa mycket som man klarade av att skota med nuvarande 
personalstyrka, aven om en utveckling vore onskviird (Gerle 1984, s. 137). 
Forbindelsema fortsatte dock att oka under 1900 talets forsta decennier och under de 
sista forkrigsaren fick man varje ar inca 11 000 skrifter fran ungefar 3 600 olika 
institutioner (1945 ars ... s. 25-27). 
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Bade Uppsala och Lund fick som statliga bibliotek Arliga inkopsanslag av staten. 
· Dessa var i borjan av 1900- talet ansedda som otillrackliga, och Uppsala universitet 
gjorde darfor ar 1906 en framstallning om att bibliotekets Arsanslag borde hojas. Detta 
gav ocksa resultat och riksdagen beviljade ar 1907 en hojning av anslaget fran 24 000 kr 
till hela 60 000 kr. Aret efter begarde ocksa Lund en hojning och 1908 ars riksdag 
beviljade aven Lunds UB ett Arsanslag pa 60 000 kr (Gerle 1984, s. 172-173). 
Bibliotekarien i Lund, af Petersens, hade bl. a. motiverat hojningen med dels att luckor 
i det aldre bestandet borde fyllas, men ocksa med att Lundensarna hade langt till 
Stockholm och specialbiblioteken som fanns dar. For forskare var det ofta nodvandigt 
att kunna utnyttja samlingarna pa plats. Dessutom framholl han att eftersom Lunds UB 
var den enda stOrre offentliga boksamlingen i sodra Sverige och att det darfor, trots att 
biblioteket forst och framst skulle gagna vetenskaplig forskning, ocksa vore onskvart 
om man i stOrre utstrackning aven kunde betjana en vidare allmanhet (ibid s. 173). 
Bibliotekens arsanslag for bokinkop hojdes darefter successivt fulda fram till andra 
varldskriget, dade ganska kraftigt minskades. Uppsala UB hade 1935/36 148 500 kr i 
arsanslag som 1941/42 hade minskat till105 000 kr. Lunds UB hade ar 1938 137 000 kr 
i arsanslag, och detta hade Ar 1941/42 minskat till106 000 kr (1945 ars .. s. 12-13). 
Detta kompenserades dade under efterkrigsaren fick hojcia arsanslag igen, plus extra . 
bidrag for att fylla uppkomna luckor. Uppsala UB fick ar 1947 160 000 kr + 40 000 kr, 
och motsvarande siffror for Lunds UB varJSO 000 + 30 000 (ibid s. 13). 

Vad det galler storleken pa samlingarna har jag funnit ganska daligt med uppgifter. I 
Uppsala UB fauns ar 1886 ungefar 230 000 volymer, plus 11 486 handskrifter och 5 000 
kapslar, totalt ca 10 200 hyllmeter (UUBs minnesskrift 1921, s. 33). 1920 tog bestandet 
upp 17 984 hyllmeter (ibid s.39). 1947 fauns ca 1 000 000 band, plus smaskrifter bla ca 
450 000 utlandska dissertationer. Totalt blev detta ca 30 000 hyllmeter (1945 ars .. . s. 9). 
I Gerles bok faun jag en uppgift att Lunds UB ar 1907 inneholl ca 6 727 hyllmeter och 
att denna samling ar 1919 hade vaxt tilllO 586 hyllmeter (s. 181). Darefter har jag inga 
uppgifter forran 194 7 da biblioteket skulle ha innehallit ca 775 000 band, plus ett stort 
antal smaskrifter bl. a. ca 400 000 utlandska dissertationer. Totalt utgjorde detta ca 
23 500 hyllmeter (1945 ars ... s. 9). 

Lan och Laneregler 

Mitt material om de amerikanska biblioteken inneholl ganska fa detaljer om Um och 
laneregler. Under 1800-talet verkar det dock som om det varit ganska svart att fa lana 
bocker. Nyborjare vid universiteten fick ofta inte lana ails, andra var begransade till 
hogst en eller tva volymer i manaden och det var ofta en avgift for hemlan (Hamlin 
1981, s.134). I University of Illinois anvandarhandledning fran 1907 star enligt Hamlin 
att lanetiden var 2 veckor och att om man inte lamnade tillbaka i tid utgick boter med 2 
cent per dag (ibid s. 57). 

I reglementet for Lunds UB fran 1870 anges for forsta gangen ganska utforliga regler 
for laneverksamheten. Det finns bl a uppraknat en hel del material som inte far lanas 
hem: handskrifter, dyrbara bocker, handlexika, kompendier, mindre larobocker, 
tidningar, tidsfordrivslasning pa modersmalet mm. For studenter som villlana galler 
samma regler som angavs redanl80 1; en larare maste ha gatt i borgen for dem. 
Man anvander sig av lanesedlar som antecknas i en utlaningsbok. Om boken skadats ska 
lantagaren endera ersatta den med ett annat exemplar, eller betala den. 
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Nasta reglemente for universitetsbiblioteken ar fran 1915 och dari har hemlfmen 
ytterligare begransats genom att bla nyare dansk och norsk skonlitteratur, skolbocker, 
barnbocker, andaktsbocker o dyl., inte Hingre lanas ut. Andra nyheter ar att bocker aven 
kan bestallas per post, men daremot anser de sig inte skyldiga att mottaga rekvisitioner 
per telefon (Gerle 1984, s. 219-222). 

Initiativet tilllan mellan bibliotek togs i USA 1876 genom en artikel i forsta utgavan av 
Library Journal som foreslog att en overenskommelse om sadant samarbete borde fattas. 
Denna artikelledde till att samarbetet borjade ta fart. En av de forsta att erbjuda fjarrlan 
var Justin Winsor vid Harvard, som ansag det inte foreligga nagra hinder att lata andra 
bibliotek ta del av de bocker som inte all tid anvandes pa det egna. Andra bibliotek 
foljde efter och i borjan av 1900-talet fanns denna service vid de fiesta stOrre bibliotek. 
Regier gallande fjarrlanen kom forst 1916 och de var ganska generella. Bland annat stod 
det att lanen skulle bade hjalpa den genomsnittlige kunden att fa tag i den 
genomsnittliga boken och att man skulle framja forskning genom Ian av ovanligare 
bocker som inte fanns att fa nan annanstans. Lantagaren skulle sta for porto
kostnadema, och rekommenderad lanetid var fyra veckor (Hamlin 1981, s. 184-185). 

I Sverige forekom sedan lange visst samarbete mellan de tre stora statliga biblioteken
Kungliga biblioteket, Uppsala UB och Lunds UB -men i slutet av 1880-talet framkom 
genom ett forslag av bibliotekarien i Lund, ElofTegner, att fjarrlanetrafiken ytterligare 
skulle framjas genom att en gemensam accessionskatalog upprattades (Gerle 1984, 
s.149-150). Sa skedde ocksa 1886 och i och med det blev fjarrlan mer vanligt. I Lund 
forekom 1890 130 Ian fran 7 bibliotek i Sverige och utlandet. 1900 omfattade 
verksarnheten 450 Ian fran 27 bibliotek (ibid s. 170). I slutet av 1915 faststallde 
Riksbibliotekarien "Anvisningar och foreskrifter i fraga om uthining till andra svenska 
bibliotek", i vilka det sags att de mindre biblioteken for fjarrlan heist ska vanda sig till 
det narmsta belagna av de fyra stora offentliga biblioteken, dvs Kungliga biblioteket, 
Uppsala UB, Lund UB och Goteborgs stadsbibliotek (Hallberg S. 1941, s. 63). 1935 
kom nya regler fOr Ian fnin de svenska vetenskapliga biblioteken till annan ort. Det sas 
uttryckligen att sadana Ian endast var till for att framja forskning och allvarliga studier 
varfor lantagande bibliotek borde forsoka ta reda pa syftet med lanet. Vissa typer av 
material, i huvudsak forstroelselitteratur, var undantagna fran fjarrlan (Lan fran ... s. 147.) 

Oppna hyllor - slutna magasin 

USA har varit ett foregangsland nar det galler att lata anvandama sjalva leta bland 
hylloma. Fnin borjan gallde det mestadels larare och forskare, men redan 1879 tick 
vissa studenter pa Harvard tillatelse av bibliotekarien Justin Winsor att sjalva gain i 
bokmagasinen och1883 borjade Melvil Dewey vid University of Colwnbia ge alia 
studenter lov att sjalva ta fram det material de ville ha (Hamlin 1981, s. 50- 51). Annu i 
slutet pa 40-talet var det dock ovanligt att grundstudenter hade direkt tillgang till 
hylloma. Manga bibliotek hade istallet nagra oppna rum, sa kallade "browsing rooms", 
dar bockema var fritt tillgangliga (ibid s. 37). Efter andra varldskriget borjade detta att 
andras och bokmagasinen blev helt oppna for alla. Manga var radda for att detta skulle 
medfora problem med forst5relse av material, men aven for allvarligare brott som 
stolder och till och med valdsbrott som valdtakt. Men sa blev inte fallet. Det stOrsta 
problemet blev att bocker harnnade pa fel stalle, men de allvarligare brotten uteblev 
nastan helt. 

9 



Man tyckte att systemets fordelar overvagde nackdelarna och snart ansags det som en 
nodvandighet att Hita anvandarna soka sjalva. Dock farms vissa restriktioner, till 
exempel fick inte kvinnliga studerande tillgang till samlingarna pa kvallstid, av radsla 
for att de skulle bli utsatta for brott (ibid s. 38). 

I Sveriges universitetsbiblioteksvarld har under den tidsperiod som har behandlas aldrig 
iden om oppna samlingar praktiserats i nagon storre utstrackning, med undantag av 
referensbibliotek och vissa kursbokssamlingar. Forst pa 1960-talet tog dessa ideer form 
i Sverige och Umea Universitetsbibliotek, invigt 1968, blev Sveriges forsta stOrre 
vetenskapliga bibliotek uppbyggt efter teorin om oppna samlingar Nar detta forsta steg 
var tagit gick utvecklingen fort och numera har de fiesta forskningsbibliotek atminstone 
en del av samlingama uppstiillda pa oppna hyllor. Detta ska underlatta forskarnas 
tillgang till den allt mer omfattande litteraturen (Bergendahll989, s. 7 och 14). En 
annat skal for oppna hyllor var enligt Bergendahl att det kravdes alit fler laseplatser i 
biblioteken, och det visade sig vara en omojlighet att utforma attraktiva lasesalar utan 
att aven placera bokhyllor dar (ibid s.l6) 

Oppettider 

Den modema bibliotekstanken i USA som tog fart fran 1870-talet innebar ocksa kraftigt 
okade oppettider. Som exempel kan namnas att University of Columbia 1876 hade 
oppet 12 timmar per vecka, men redan 1888 var oppettidema 14 timmar per dag. 
Fram till dess hade det pa grund av brandrisken varit omojligt for biblioteken att ha 
oppet annat an under dagtid nar ljuset utifran var tillrackligt starkt for att arbeta i 
(Hamlin 1981, s. 50). 

Fran Lunds UBs reglementen kan man hamta vissa uppgifter om oppettidema. 1870 
skulle biblioteket hallas oppet varje sockendag, och under mellanterminema tva dagar i 
veckan. Utlan skedde endast under en timme per dag (Gerle 1984, s. 220). 1885 var 
enligt Gerle biblioteket oppet 4 timmar per dag (s. 171). 1915 ar oppethallandet enligt 
reglementet utokat till sex timmar per dag for expeditionen, medan lasesalarna dessutom 
hailer oppet 3 timmar "om aftonen" (ibid s. 220). 
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2.2 Vagledning 

Referensservice 

Gambee & Gambee skriver i boken 11A century of Service" ett avsnitt om 
referenshjalpens historia i USA. De hiinvisar bland annat till Katz som skrivit om tre 
tearier om graden av referenshjalp. Den konservativa teorin tillhandahaller endast 
service som kortkatalog, bibliografier, standard-referensverk, samt en klassificerad och 
skyltad samling dar anviindarna far klara sig sjalva. Enligt den moderata teorin kan 
bibliotekarien ta fram vissa uppgifter, men anviindaren far sjalv studera dem. Den 
liberala teorin gar ut pa att anvandaren far sa mycket hjalp som denne onskar (s.169). 

Melvil Dewey vid University of Colombia var en foregangare nar det gallde 
referenshjalp. I hans arbete med att modemisera biblioteket vid University of Columbia 
i slutet av 1880-talet ingick en liten referensavdelning dar tva heltidsanstallda 
bibliotekarier arbetade med att hjalpa anvandama (Rothstein 1976, s. 83). Pa manga hall 
fanns det ett stort motstand mot referenshjalp; man ansag inte att man skulle gora 
studentemas arbete at dem (ibid). 1915 fanns det referenshjalp att fa vid de fiesta 
amerikanska universitetsbibliotek, de fiesta holl sig dock till den konservativa teorin 
(Gambee & Gambee 1976, s.173). 

I Sverige fanns lange inte nagra referensavdelningar pa universitetsbiblioteken, men en 
viss "upplysningstjiinst for allmanheten med hanvisning till kataloger och biblio
grafiska uppslagsverk11 ingick i laneexpeditionens arbetsuppgifter (1945 ars ... s. 34). 

Anvandarutbildning 

Anvandarurtbildning borjade komma i slutet av 1800-talet, i samband med att 
referenstjansten blev alltmer erkand som en viktig del av bibliotekariens arbete. Forsta 
kursen holls i Michigan 1882 och Colombia var inte langt efter. Sadana kurser vann 
sakta mark under borjan av 1900-talet, och man borjade ocksa ha visningar av 
biblioteket for nya studenter (Hamlin 1981, s. 144). Vid University of Illinois fanns sa 
tidigt som 1907 en tva-poangskurs i biblioteksanviindning, och de gav ocksa ut en 
anvandarhandbok for studenter dar de kunde Hisa om samlingarna, laneregler, oppettider 
mm, men aven om klassifikationsschemat, fa tips pa bra referensverk, eller se vilka 
tidskrifter som fanns (ibid s. 57). 

I Sverige verkar det som om anvandarutbildning var nagot ganska ovanligt under denna 
period, atminstone finns nastan inget skrivet om det. I en rapport fran Carolina om 
lantagarundervisning 1984 finns en kort historik dar det bl. a. narnns att en statlig 
utredning 1944 rekommenderade att de tekniska hogskoloma borde erbjuda utbildning i 
litteratursokning (Mattsson 1984, s. 2). Jag har haft svart att i mitt material finna 
uppgifter om nar exakt anvandarutbildning i nagon form startade bade i Lund och 
Uppsala; dock har jag i en minnesskrift fran Uppsala funnit uppgifter om att visningar 
av bibliotekets lasesalar, laneexpedition och bokmagasin forekommit for recentiorer 
atminstone sen borjan av 1950-talet (Davidsson 1971, s. [102]). Visningen har enligt 
Mattsson alltsedan 1800-talet varit den vanligaste metoden for att presentera bibliotek 
for nya studenter, ofta i kombination med en eller fiera foreHisningar ibibliografisk 
orientering (Mattsson 1984, s. 10-11 ). 
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2.3 Lokaler 

Lases alar 

I USA i borjan av 1800-talet rymdes ofta biblioteket i ett enda rum. Nar biblioteken blev 
storre och bockema uppstallda i magasin blev det vanligt att man anordnade speciella 
lasesalar dar det ocksa fauns ett referensbibliotek uppstiillt. Salama var ofta uppdelade i 
mindre alkover, vilket underlattade uppdelningen i olika material och ocksa ansags vara 
bra for koncentrationen. I slutet av arhundradet blev det vanligt att anordna speciella 
seminariesamlingar, dar man kunde sitta och studera ett visst funne. Dessutom hade det 
nu ocksa blivit vanligt med kurslitteratursamlingar som inte lanades ut, och dessa 
kdivde ocksa en speciell Uisesal (Hamlin 1981, s. 154). Fran 1940-talet blev det 
vanligare att gora lokalema mer attraktiva, med bekvfuna stolar och bord mellan 
hyllradema sa att man inbjods att arbeta pa sHillet (ibid s. 136) 

Vid Uppsala UB invigdes den forsta Iasesalen inte forran 1892. Den rymde 25 platser 
och lag pa bottenvaningen innanfor expeditions- och utlaningsrummet (Carolina ... l986, 
s. 40). Universitetet och aven biblioteket vaxte mycket snabbt vid denna tid och vid 
nasta om och tillbyggnad som stod klar 1917 uppfordes en specielllasesalsbyggnad. 
Denna ryinde 96 arbetsbord och salens referensbibliotek inneholl ca 12 000- 13 000 
band, varav manga var nyanskaffade (ibid s. 46 och 48). Ungefar 20 ar senare var det 
dags for nasta tillbyggnad och aven nu utOkades laseplatsema rejalt, men dessutom 
inreddes 6 sma forskarrum, rum for maskinskrivning och tidningsforskning, samt ett 
tidskriftslaserum som blev inrett lite lyxigare med bla sammetssoffor (ibid s. 54). Alit 
som alit fauns hasten 1944 197 enskilda bord och 54 arbetsplatser vid langbord, 3 0 
platser i forskarrum, 12 platser i tidningsforskarrum, 8 platser i maskinskrivningsrum, 
28 platser i tidskriftslasesalen och 12 platser i lasesalen for medicinare. Detta innebar att 
antalet platser mer an 1 0-dubblats sen 1916. Referensbiblioteket hade under samma tid 
ungefar 6-dubblats (ibid s. 60) 

Lunds UB fick stOrre Iokaler 1885, och fick da en lasesal med 40 platser (Gerle 1984, 
s. 146). Utrymmesproblemen kom dock snart igen och olika forslag till utbyggnad eller 
nya lokaler lades fram, men inget beslut kunde tas forran i slutet av 1901, och forst 1907 
fick biblioteket sin forsta egna byggnad vid Helgonabacken. Tyvarr har jag funnit 
valdigt lite uppgifter om antalet laseplatser som fanns i denna byggnad, men har fanns i 
alla fall11 stycken fasta forskarbord (Gierow 1959, s. 53). Nybyggnaden skulle ha plats 
for ca 11 000 lOpmeter bocker, 6 227 meter var upptagna vid inflyttningen och redan ar 
1919 var i det i stort sett fullt. Flyglama borjade inredas 1922 och 1930 var det totala 
hyllutrymmet 20 810 hyllmeter (Gerle 1984, s. 181 ). 1933-36 byggdes ocksa ett boktom 
med en lasesal med 20 platser och en forskarsal med 40 platser (Gierow 1959, s. 52). 
Detta tom visade sig vara alltfor snalt tilltaget redan fran borjan. Efter andra varldskriget 
var det aterigen dags att borja planera for utbyggnad som kom igang 1953/54. Bland 
annat byggdes ett par nya avdelningar- ett kursbibliotek for studenter, samt ett 
medicinskt centralbibliotek. Kursbibliotekets hestand pa ca 7 500 band l:>estod av den 
mest anvanda kurslitteraturen och den var avsedd bade for hemlan och for lasning pa 
stallet. Kursbiblioteket fick en separat lasesal med 60 platser. Biblioteket fick ocksa en 
ny stor lasesal som rymde 85 arbetsplatser och 20 forskarplatser samt 4 stycken forskar
rum med totalt 90 arbetsplatser. Dessutom fanns 30 forskarplatser kvar i gamla salar, 
och 20 platser i ett speciellt riksdagstrycksrum (ibid s. 58-59). 
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Apparatur och ovriga allmanna utrymmen 

Jag vill har bland annat se pa vilka mojligheter till tekniska hjalpmedel som funnits vid 
biblioteket, da detta idag ar en viktig del av bibliotekens service. Jag har inte funnit sa 
mycket uppgifter om detta och i de fall dar jag funnit uppgifter om duplikatorer o dyl. ar 
det svart att veta om des sa enbart varit till fOr personalen eller om de ocksa statt till 
allmanhetens forfogande. 

Det var inte forran efter andra varldskriget som nagra egentliga telmologiska framsteg 
som kunde oka anvandarnas mojlighet att Hittare fa tillgang till material gjordes inom 
biblioteksvarlden. Aven om den forsta fotostatmaskinen uppfanns i USA redan 1912, 
tog det manga ar innan de blev vanliga pa biblioteken. 1929 fanns de bara pa enstaka 
bibliotek i hela USA och denna kopieringsservice var mycket dyr. Den forsta elektriska 
fotokopierings maskinen uppfanns 1938 men kom inte ut pa marknaden fdrran 1950. 
Den fdrsta Xerox maskinen kom 1960. 

Annu langre tid tog det for microfilmen att bli vanlig inom biblioteksvarlden. Dess 
ursprung kan dateras sa langt tillbaka som 1839, men det tog nastan 100 ar innan 
microfilm pa allvar borjade anvandas och aven andra former som microkort och 
microfiche utvecklades. Storsta fdrdelen med microformema ar att aldre, ovanliga, 
omtaliga eller skrymmande materiallatt kan stallas till mangas forfogande (Hamlin 
1981, s. 212-215). 

Jag har inte lyckats hitta sa mycket uppgifter om i hur hog grad kopieringsmaskiner och 
microfilmer anvandes pa Uppsala och Lunds UB. K.lart ar att Lund vid sin nybyggnad 
1953/54 iiven inredde 8 celler som av besokama skulle anvandas for microfilmslasning 
och maskinskrivning (Gierow 1959, s. 58). I biblioteksbladet 1935 namns i en artikel i 
ett annat sammanhang att reproduktion genom fotostatkopior ar mojlig vid bada 
universitetsbiblioteken (Lan fran .. .l935, s.147). 

2.4 Kataloger 

I alla tider har biblioteket haft ett behov av att pa nagot satt visa vad de haft for backer 
och vad for amne de behandlat. F ormen och uppdelningen av katalogerna har dock 
skiftat. Hamlin har i sin bok "The University Library in the United States: Its origins 
and developments" inkluderat ett kapitel som behandlar katalogisering och 
klassifikation. Sa lange biblioteken var sma och inte agde sa stort antal backer var inte 
behovet av en systematiskt ordnad katalog sa stor. Detta andrades under 1880-talet i takt 
med att samlingama vaxte. Snart fanns det att behov att att visa inte bara vilka titlar 
biblioteket agde utan ocksa vilket iimne de behandlade, vilken sorts publikation det var 
osv. Snart blev det ocksa nodvandigt att kunna tala om vilken utgava det var. Allt detta 
gjorde det nodvandigt att borja med deskriptiv katalogisering for att beskriva 
publikationen och battre klassificering for att beskriva amnet (s. 197). 
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Trots att kataloger i olika former ar kanda sedan artusenden tillbaka, drojde det Hinge 
innan m1gra mer allmanna regler blev accepterade. Under 1800-talet narmade man sig 
alltmer det utseende som dagens kataloger har. 1841 utkom "Ru1es for compiling the 
catalogues of printed books, maps, music in the British Museum", och denna 
regelsamling -ocksa kand som "Panizzi's code" efter sin frfunste upphovsman- ar ansedd 
som den forsta modema, systematiska regelsamlingen. I denna fastslogs att det ar verket 
som sadant som ska utgora underlaget for katalogiseringen (Reimer-Jonsson 1990, 
s.49). 1876 utkom en regelsamling i USA som skulle komma att Ia. ett stort inflytande 
pa katalogiseringspraxis i hela den anglosaxiska varlden. Detta var C.A. Cutter's "Rules 
for a printed dictionary catalog". Cutter menade att det var viktigt att katalogema 
gjordes enkla; titeln skulle framtrada tydligt, beskrivningen skulle innehalla ta versaler 
och interpunktionen skulle vara enkel (ibid s. 50). 1901 borjade Library of Congress ge 
ut tryckta katalogkort och genom dessa spreds LC:s katalogiseringsregler over landet 
(ibid). 1908 utkom sa "Anglo-American code" som var resultatet av ett samarbete 
mellan American Library Association (ALA) och Library Association i Storbritannien 
som avsag att astadkomma enbetliga regler mellan alla engelskspn1kiga lander (ibid 
s. 50). 

Sarnrna ar utkom ocksa en tysk regelsamling "Instruktionen fur die alphabetischen 
Kataloge der preussischen Bibliotheke", som varit en forebild for manga lander i 
Centraleuropa och Norden. De viktigaste skillnadema mellan de Anglo-Amerikanska 
och den tyska katalogen ar att den tyska inte accepterar institutionskatalogisering och att 
anonyma arbeten stalls upp efter titelns forsta substantiv i nominativ (ibid). 
1935 bildades inom IFLA (International Federation of Library Associations and 
Institutions) en kommitte' som skulle verka for utformandet av enhetliga katalogregler 
(ibid s.51 ). 1949 utkom en 2.a upplaga av ALA:s regelsamling fran 1908 omfattande 
regler for titel- och forfattaruppslag, samtidigt som Library of Congress gav ut en 
regelsamling for deskriptiv katalogisering. 

A ven i Sverige var det lange sa att varje bibliotek skapade sina egna regler for 
katalogiseringen. Kungliga bibliotekets forsta nedskrivna regelsamling ar fran 1866, och 
denna var starkt influerad av British Museum's regler :fran 1841. 
1916 gav Kungliga biblioteket ut 11Katalogregler for Kungliga biblioteket samt 
anvisningar fOr anordnande av bokband", och denna regelsamling anvandes ocksa av 
nagra andra svenska bibliotek. Den bygger pa KB.s intema reglei men ar ocksa 
influerad av de preussiska instruktionema fran 1908 (ibid s.57). 
Sedan drojde det anda till 1956 innan nasta regelsamling kom: "Provisoriska 
katalogregler for Kungliga biblioteket avseende litteratur tryckt 1956 och darefter". 
Denna samling kom till pa grund av att Bibliografiska institutet 1958 skulle borja utfora 
centralkatalogisering av svenskt tryck.Reglema var nagot forenklade mot tidigare bland 
annat genom att substantivregeln avskaffades och att institutionstryck tick 
huvuduppslag pa titeln. Dessa regler anvandes av alla universitetsbiblioteken (ibid). 
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Uppsala borjade att trycka sin nominalkatalog redan ar 1796 under ledning av 
bibliotekarien Aurivillius, och forfattardelen av denna utkom 1805, medan den del som 
skulle behandla de anonyma verken redovisade efter ett realsystem inte blev klar forran 
1814. Inga backer forvarvade efter 1796 fanns da med. Tack vare denna katalog blev 
bestandet lattare tillgangligt for olika forskare (Davidsson1971, s. [48]). Fn1n borjan var 
katalogen inbunden, men den togs senare isar och de lOsa bladen forvarades i kapslar. 
Aurivillius katalog fortsattes till1962 och omfattade da 3 147 kapslar. 

I reglement~t 1849 sas det att en realkatalog skulle upprattas, men detta blev inte av da 
det skulle kravt starre arbetsinsatser an vad som var mojligt. Det fordes en skriven 
fortsattning pa Aurivillius katalog, men arbetet skottes pa denna tid ganska ojamt 
(UUBs minnesskrift 1921 , s. 27). Under slutet av 1800-talet skottes dock den alfabetiska 
forfattarkatalogen noggrannare och omarbetades ocksa till viss del. 1904 omfattade den 
inte mindre an 365 band (ibid s. 35). Man borjade ocksa arbeta pa en ny anonymkatalog, 
en katalog for acta och tidskrifter, sarnt en handskriftskatalog och en katalog over 
utlandska dissertationer (ibid). 1911 kom det en kortkatalog over utlandsk litteratur, 
avsedd for allmiinheten och 5 ar senare, 1916, infOrdes liven en kortkatalog over den 
svenska litteraturen. 1962 sattes den gamla bladkatalogen in i parmar, och samtidigt 
drogs dessa bada kortkataloger in. I stallet paborjade man 1963 en ny kortkatalog med 
internationella matt over bibliotekets nyforvarv (Davidsson 1971, [s. 52]). 

Lunds UB var relativt tidigt ute att borja katalogisera efter mer moderna regler. 
Bibliotekarien ElofTegner startaqe en omkatalogisering av hela bestandet nar han tog 
over som bibliotekschef 1883 (Gerle1984, s. 146). Man borjade da att lagga upp en 
systematisk lappkatalog i mer an 60 avdelningar som i sin tur var indelade i 
underavdelningar. Katalogbladen hade signaturer i forkortad klartext, och bockema var i 
magasinen uppstallda efter dessa signaturer i alfabetisk ordning inom klassificeringens i 
regellagsta underavdelning. Forebild till detta system var Kungliga bibliotekets regler. 
Dessutom fortsattes den redan befintliga nominalkatalogen fast i snabbare takt och mer 
noggrannt. Det aldre bestandet var i stort sett fardigkatalogiserat 1898. Antalet 
katalogblad var 1885 15 000 stycken och 1900 ca 267 000. 
Denna katalog fortsattes anda till1958 (ibid s. 146 -149). 

2.5 Personalen och deras kompetens 

Ar 1900 hade Lunds UB 4 stycken tjansteman och 2 stycken vaktmastare anstallda. 
Laneverksarnheten hade betydligt okat de senaste aren varfor bibliotekarien af Petersens 
ansag de befogat med en personalOkning om bibliotekets goromal skulle hinnas med. I 
sitt underlag for denna hemstallan hade hanjamfort forhallandena vid Lunds UB, 
Uppsala UB och Kungliga biblioteket. Biblioteket i Uppsala hade da 7 tjansteman och 3 
vaktmastare, Kungliga biblioteket hade 8 tjansteman och 5 vaktmastare. Af Petersens 
ansag det svart att veta exakt hur proportionerna mellan biblioteken skulle vara, men 
ansag att storleken pa den arliga tillvaxten, samt begagnandet av samlingama borde vara 
avgorande. Han kom frarn till att Lunds UB skulle behova 9 Yz arbetskrafter, inklusive 
chefen for att skota biblioteket, fordelat pa utlaningsverksamhet, 5 stycken, 
bytesverksamhet, Yz stycken, utlandskt tryck 1 stycken, svenskt tryck 2 stycken. 
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6 stycken borde vara ordinarie och 3Y2 extra ordinarie. HernsHillan resu1terade i att 
Lunds UB fick ytterligare en amanuens Ar 1904 och en 1906 (Gerle 1984, s. 171). 
1909 fick bada universitetsbiblioteken samt Kungliga biblioteket ny personalstat och 
titulatur. Man ansag det olarnpligt att ordinarie tjansternan kallades amanuenser. 
Bibliotekarie, vice bibliotekarie och amanuens andrades till overbibliotekarie, :forste 
bibliotekarie och andre bibliotekarie. Lunds UB fick i samband med detta 3 nya 
ordinarie befattningar. Bibliotekschefema efterlyste ocksa kompetensvillkor for extra 
ordinarie tjansteman och vad som kravdes for befordran till ordinarie tjanst (Gerle 1984, 
s. 173-176). Sadana kompetenskrav for amanuenser kom riled i universitetsbibliotekens 
reglementen 1915 och var utformade som foljer: 

1) att i avlagd studentexamen eller i fyllnadsprovning till sadan examen ha 
erhallit vitsord om minst godkanda insikter i tyska, engelska, franska och 
latinska spraken; 
2) att ha avlagt licentiatexamen inom m1gon av de fyra fakultetema eller ock att, 
jamte kandidat- eller ambetsexamen inom filosofisk fakultet, ha avlagt 
kandidatexamen inom annan fakultet; 
3) att inom universitetsbiblioteket under en tid av minst tre manader ha 
genomgatt provtjanstgoring, anordnad pa sa satt som av overbibliotekarien 
bestiimmes, och att under sadan tjanstgoring hava adagalagt Uimplighet for 
bibliotekstjansten. 

Om overbibliotekarien sa finner larnpligt, rna till extra ordinarie amanuens 
· . kunna antagas person, som fyller de i ovan i mom. 1) och 3) uppsUillda 

fordringar, men avlagt endast kandidatexamen inom nagon fakultet eller 
filosofisk ambetsexamen. Extra ordinarie amanuens kan icke erhalla fast arvode. 
(Gerle 1984, s. 221) 

I 194 7 ars statliga utredning om universitetsbibliotek finns uppgifter om bibliotekens 
personal som jag slagit ihop i foljande tabell: 

Antal anstallda vid LUB och UUB 

1910 1927/28 1947148! 
Lund! Up_esalal Lund Uppsala Lund Uppsala 

Overbibliotekarie 1 1 1 1 1 1 
FOrste bibliotekarier* 3 4 3 4 4 5 
Andre bibliotekarier* 5 6 5 9 7 12 
Amanuenser 4 6 4 5 5 3 
Pers. m. lagre utbildn. 215 3 11 15 13 14 23 
Totalt I 

I 1515 1 20 2415 1 32 31 44 

* Inklusive extra ordinarie tjanster 
Kalla: 1945 Ars universitetsberedning. Del III. Universitetsbiblioteken, Universitetens administration mm. 
Stockholm 1947 (SOU 1947:75) s. 30-31 

16 

I 

l 
I 

I 



"' .. 

Enligt Sanner sa star i "Handbuch der Bibliotehkslehre" fran 1902 att eri bibliotekaries 
framsta egenskaper ar ordningssitu1e, flit och humanitet (s.l19). Dessutom ska han ha 
ett gott mitu1e, omdome, samlariver och "nara nog encyclopediskt vetande" (s.120). 
Dessa egenskaper skulle sedan kombineras med sprak- och biblioteksteknikkunskaper. 
Bibliotekarien forvantades alltsa vara en lard man och de fiesta hade studerat arnnen 
inom teologi eller humaniora. 

Den forsta biblioteksskolan i USA oppnade 1887. Runt 1900 fanns det tva olika 
bedomningsgrunder bland universiteten nar det gallde att anstalla bibliotekarier. Endera 
la man stor vikt vid att de hade biblioteksskola, plus en lagre akademisk examen, eller 
ocksa lade man storst vikt vid att de hade en hog akademisk examen (Hamlin 1981, 
s. 54). 

I Sverige fanns inga biblioteksskolor vid denna tid utan personalen vid de vetenskapliga 
biblioteken hade vanligen en hogre akademisk utbildning innan de anstalldes och fick 
darefter intemutbildning i de olika bibliotekstekniska arnnena. Detta system fortsatte 
anda in pa 1970-talet aven om intemutbildningen blev mer formaliserad med speciella 
kursplaner och litteraturlistor (Freden 1986, s. 15). Sa sent som pa 1960-talet var kravet 
for att fa en anstallning som amanuens pa ett svenskt vetenskapligt bibliotek att man 
minst hade avlagt licentiatexamen och annu he lire doktorsexamen (Satu1er 1991 , s.123; 
Freden 1986, s. 15). Mojligheten att rakna tva kandidatexamina istallet fOr 
licentiatexamen f0rsvatu1 dock 1960 (Gerle 1984, s. 223). Daremot fatu1s inga formella 
krav pa att man skulle ha nagra forkunskaper i bibliotekskunskap. Uppsala UB hade 
dock infort biblloteksteknisk utbildning med krav pa tentamen for anstallning redan 
1946. I Lund ansags det daremot att tillrackliga praktiska kunskaper erholls under 
tjanstgoringen (Sjostrand 1995, s. 12). 
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3. Historik om Goteborgs stadsbibliotek och hogskolan 

3.1 Museibiblioteket 1861-1890 

Goteborgs stadsbibliotek harstammar fnm Goteborgs museums bibliotek, som 
grundades samtidigt med museet, 1861. Biblioteket lag i museets lokaler paN orra 
Hamngatan i Ostindiska huset. Det var oppet for allman.heten, men man fick betala 
intrade hit liksom till museet i ovrigt. De forsta Aren skottes biblioteket av oavlOnade 
forestandare, men fran 1864 tick denne ett mindre anslag. Mellan Aren 1869 och 1876 · 
saknadesforestandare och ombudsmannen (museets chef) hade uppsikt aven over 
biblioteket. Musei revisorer hade 1868 anmarkt att man maste dta in pa utgiftema och 
eftersom biblioteket nu var ordnat borde ombudsmannen kunna skota aven detta utan 
ytterligare ersattning. Bibliotekets okade utnyttjande gjorde dock att man 1876 fick 
anstalla sin forsta bibliotekarie, docenten C. D. af Wirsen. Denne eftertraddes 1878 av 
docent Karl W arburg (W Ahlin 1915, s.l 0-11). 

Fran det naturhistoriska museet, som kom att inga i Goteborgs museum, overtogs en 
boksamling pa ca 1000 volymer. Dessutom fick man aven ta emot depositioner fran 
Kungliga Vetenskaps och Vitterhets Samhallets (KVVS) bibliotek och fran 
Hushaiiningssallskapet, pa 500 respektive 300 volymer (Hallberg S. 1941, s. 1 ). 
Till en borjan var biblioteket tiii allra storsta delen beroende av donationer fOr att kunna 
oka sina samlingar da de f!trliga bidragen fran museet inte rackte H'mgt. Dock fick man av 
Goteborgs stad vid tre till fallen medel ur den Renstromska utdelningsfonden, ( 1871-
10 000 kr., 1878-25 000 kr., 1885 - 25 000 kr) for att kunna utOka bokbestandet (ibid 
s. 2). Pa sa vis vaxte antalet volymer fran 5 000 1863 till 30 000 1879 och 50 000 1886 
(ibid s. 3). 

I huset fanns aven ett Uisekabinett som dock endast var tillgangligt for abonnenter. Har 
fanns tidningar, tidskrifter och popular litteratur. Till att borja med bekostades detta av 
en privatperson, J.J. Dickson, men fr{m 1867 fick museet utav staden tillgang till den 
s.k. Riksdagsmannakassan pa 9 713 riksdaler, vars ranta skulle anvandas till att kopa in 
tidningar och litteratur tilllasekabinettet (Wahlin 1915, s.9, Hallberg S. 1941, s. 4). Sa 
skedde ocksa i over 20 Ar, innan stadens revisorer anmarkte att de inte tyckte det var 
museets uppgift att halla allmanheten med dagstidningar. I arsberattelsen fOr 1879 star 
bl.a.: 

"Lika gifvet som det ar, att musei bibliotek skall a lampliga tider vara 
tillgangligt icke blott for idkande af studier i hogre mening, utan afven fOr 
lasning af sadane joumaler och tidskrifter, som ett storre bibliotek icke bor 
sakna, lika klart torde det vara att for musei andamal det ar vidt frammande att 
for den stora allmanheten tillhandahalla in- och utlandska dagliga tidningar". 
(Arsberattelse 1879, s. 63) 

Resultatet av detta blev dock endast att fran 1881 flyttades lasekabinettet in i biblioteket 
och blev en del av detta. Samtidigt blev biblioteket och aven lasekabinettet gratis att 
utnyttja (Hallberg S. 1941, s. 5). 
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Oppertiderna var ganska korta de forsta aren. Till en borjan bolls det oppet endast m1gra 
timmar pa vardagsformiddagar, plus art llisekabinertet var oppet liven pa efterrniddagar 
och sondagar. Fran och med 1878 holls biblioteket oppet endast 12- 2 (ibid). 

Efter ert par ar borjade man med art katalogisera bestandet, liven om man inte pa langa 
vligar hann med i den takt bestandet okade. Den forsta katalogen var skriven pa Iosa 
blad efter en systematisk indelning. 1880 kom den forsta tryckta katalogen ut. Den 
behandlade avdelningen historia, som bibliotekarien Karl Warburg uppskartade utgjorde 
ungefar en fjardedel av hela bestandet (Arsberlirtelse 1880). I arsberlirtelsen for ar 1881 
star art utlaningen "betydligt tilltagit", troligtvis pa grund av art kiinnedomen om 
biblioteket okat sen den tryckta katalogen borjade komma ut. Utlaningssiffrorna for 
perioden oktober 1880- september 1881 var 1 688 arbeten, mot 1 130 aret innan. 1889 
hade kataloger tryckts liven for facken ortsbeskrivning, etnografi, utllindsk virterhet, 
personalkunskap, lirteratur-, konst- och teaterhistoria, estetik och nationalekonomi 
(Hallberg S. 1941, s. 3). 

Trots art biblioteket hela tiden varit oppet for allmiinheten, ville man giirna heist se det 
som ert vetenskapligt studiebibliotek. I led med derta bestiimdes enligt reglementet 
1883, §5, att man inte llingre skulle lana ut 11 svensk prosavitterhet afyngre datum" annat 
ani undantagsfalL Denne regel tycks dock inte ha foljts sa striingt i borjan eftersom 
stadens revisorer 1888 papekade art den borde tilliimpas striingare. Sa skedde ocksa 
vilket gjorde art utlanings- siffroma kraftigt gick ned. 1888 utlanades 6 744 band, 1890 
endast 3 833 (ibid s. 5-6). 

I museets 25-ars berartelse har bibliotekarien Warburg beskrivit bibliotekets verksamhet 
och malgrupp pa foljande sart: 

11Museibibliotekets uppgift ar, savidt jag rlitt fartar den, att tillfredstiilla 
behofvet af ett offentligt stadsbibliotek i Goteborg och diirvid sarskildt 
tillgodose 

a) dels vetenskapsidkarens behof af vetenskaplig och virter litteratur i 
och for hans forskningar, i den mfui dessa icke tillgodoses afharvarande 
speciala fackbibliotek; 
b) dels den praktiske mannens behof af upplysning i en mangd olikartade 
fragor; 
c )dels ofver hufvud taget den kunskapssokande allmiinhetens behof af 
bildande och underhallande Hisning .... 
Ett dylikt bibliotek, tillgiingligt for var och en som soker kunskap, iir en 
ovillkorlig forutsattning for uppblomstrandet af ert vetenskapligt lifhiir 
pa platsen sa val som for spridandet af bildande lasning at kunskaps
sokande medborgare11

• 

(Warburg 1886, s. 200) 
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. Det tycks ocksa som om biblioteket verkligen utnyttjats av en rad olika yrkesgrupper. I 
arsberattelserna har flera ganger angivits vilka lantagarna var, och 1883 var de totalt 195 
stycken fordelade pa foljande vis: 

157 man: 24 civile tjiinsteman af alia grader samt praktiserande jurister 
22 skolman 
13 andre vetenskapsidkare "forfattare och liirde" 
9 litterarorer 
11 grosshandlare 
12 handelsbokshallare 
6 m ilitiirer 
15 filosofie kandidater och studenter 
22 liirljungar vid elementarlaroverk, fackliiroverk och seminarier 
3 proster 
6 konstniirer, tonsattare, litograf 
5 lantbrukare, handtverkare, ingenii:irer 
9 i:ifrige 

38 fruntimmer, daribland liirarinnor, artister, organister 

(Arsberattelse 1883, s. 34) 

3.2 Goteborgs hogskola 

Hogskolans tillkomst 

lden om att starta en hogskola i Goteborg vaxte under mitten av 1800-talet fram ur olika 
vetenskapliga foreningars intressen, liksom genom flera privatpersoners donationer till 
staden avsedda att anvandas for att ge mojligheter till hogre utbildning. 
Handelseforloppet har bl. a. beskrivits av Hjalmar Edgren i en skrift som utkom i 
samband med hogskolans oppnande, och det ar darifran som foljande historik ar hamtad. 

KVVS anordnade redan pa 1840-talet offentliga foreHisningar som var menade att vacka 
ett intresse for vetenskapliga amnen. Forelasningarna halls dock ganska sporadiskt och 
dog ut 1847, for att aterupptas 1858. Det drojde sen till1864 innan det blev nagon 
fastare form pa verksamheten. Da bildades namligen en forelasningsstyrelse, bestaende 
av ledamoter fran KVVS och Goteborgs museum, som fick till uppgift att anordna 
foredragsserier som dels skulle behandla "vetandets grundsanningar" och dels 
vetenskapliga amnen som hade anknytning till museets samlingar. Denna verksamhet 
hells igang till1877. 

1869 framlades en motion i Stadsfullmaktige om att medel ur Renstromska fonden 
skulle anvandas till att framja den hogre utbildningen. Fragan bordlades dock for 
tillfallet, men 1871 fastslog Stadsfullmaktige att den arliga rantan pa 35 000 kronor 
skulle anvandas till en undervisningsfond, som skulle framja den hogre utbildningen 
genom att anordna forelasningsserier. Verksamheten kom igang 1876 och bestod av 
terminsvis givna foredrag, som framst behandlade de humanistiska amnena. 
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Tanken pa att starta en hogskola fanns hela tiden i bakgrunden, och beslutet 
paskyndades av nagra donationer i olika testamenten. 1879 fick Goteborgs stad i 
testamentet efter grosshandlaren Edvard Magnus 200 000 kronor fOr att inratta en hogre 
laroanstalt. Dock stalldes ett villkor; pengama skulle anvandas inom tio ar fran givarens 
dod. 1880 testamenterade handlaren Fredrik Lundgren 400 000 kronor till Goteborgs 

. stad, att anvandas som en grund for en hogre undervisningsanstalt. Detta fick till foljd 
att 1885 tillsatte stadsfullmaktige en beredning som skulle utreda mojlighetema att 
anordna en hogskola. Man kom da fram till att de medel som fanns inte skulle racka till 
att hilda ett universitet eller ens en fullstandig fakultet. Om man oppnade en hogskola 
borde denna darfor ansluta sig till i staden redan befintliga institutioner som Goteborgs 
Museum och Handelsinstitutet. Hogskolan skulle dels kunna anordna undervisning i 
olika humanistiska, statsvetenskapliga och naturvetenskapliga amnen och dels anordna 
foredrag och stOdja forskningsarbete . 

I maj 1887 kom dock annu en donation till staden som forandrade situationen. David 
Carnegie forklarade sig da villig att om Stadsfullmaktige innan arets slut beslOt oppna 
en hogskola med fasta Hirostolar i nagon av vetandets huvudgrupper, och da heist den 
filosofiska, skulle han donera 500 000 kronor som en fond till Goteborgs hogskola. 
Den 10 november 1887 togs sa beslutet att uppratta Goteborgs hogskola. Denna skulle 
oppnas sa snart hogskolans fonder avkastade 60 000 kronor. En ny stor gava pa 200 000 
kronor fran Oscar Ekman paskyndade detta och hogskolan oppnades 1 september 1891. 

Hogskolebiblioteket 

Enligt forsta paragrafen i hogskolans statuter ar dess uppgift att ''meddela vetenskaplig 
undervisning och befordra vetenskaplig forskning". For att en sadan verksamhet ska 
kunna bedrivas behovs ocksa till gang till en mangd litteratur, och man forstod fran 
borjan att ett bra bibliotek ar en nodvandighet for en hogskola.Det mest naturliga var da 
att vanda sig till Museibiblioteket, som alltsedan dess oppnande fungerat som ett 
vetenskapligt bibliotek. Hogskolans respektive museets styrelser kom overens om att 
museibiblioteket och den av hogskolan inkopta boksamlingen skulle slas ihop och hilda 
Goteborgs stadsbibliotek. Man utarbetade ett reglementsforslag som faststalldes av 
stadsfullmaktige den 13 november 1890. En biblioteksstyrelse utsags som skulle besta 
av representanter bade fran museet och hogskolan. Ekonomin grundades pa bidrag; de 
forsta aren balanserade budgeten pa 10 000 kronor, varav 4 000 kronor fran musei 
allmanna medel, 3 000 kronor ur Renstromska fonden och 3 000 kronor fran hogskolan 
(Hallberg S. 1941, s.l3). Denna sammanslagning beskrevs av bibliotekarien Karl 
Warburg, i bibliotekets arsberattelse for 1889: 

"En viktig utveckling synes fOresta museibiblioteket genom den forening af 
krafter och medel som kan vantas, da hogskolan kommer igang. 
Hogskolestyrelsen har namligen i skrifvelse till stadsfullmaktige forklarat sig 
vilja for anskaffandet af for Hogskolan nodig litteratur dels en gang for alla ansla 
en storre summa, dels lemna ett arsanslag och fOr samverkans astadkommande 
har fran musei styrelse och hogskolans styrelse nedsatts ett gemensamt utskott 
med undertecknad som femte ledamot, hvilket utskott agde att fOresla den nya 
organisation afbiblioteket som genom en dylik samvarkan blir afnoden". 
(Arsberattelse 1889 s. 14) 
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Hogskolans verksamhet 

Det forsta aret laste endast 22 studenter vid hogskolan, men de offentliga 
fdreHisningarna samlade over I 400 Ahorare. (Vising ... 1907 s. 3) Sedan vaxte dock 
verksamheten snabbt Hogskolan fick examensratt 1893, och tio ar senare fick de aven 
akademisk disputationsratt (ibid s. 6-7). 1904 hade de sju professurerna fdrdubblats, och 
det fanns 1907 18 e.o. larare. Studenternas antal okade aven de relativt snabbt. 1906 var 
de uppe i ca 1 oo st . Ahorarnas antal vaxlade givetvis beroende pa hur manga 
fdrelasningsserier som gavs, men fram till 1907 lag medeltalet pa ca 1 000 per termin 
(ibid s. 4-5). 

·1907 invigdes ocksa hogskolans nya byggnad i Vasaparken. Samtidigt blev hogskolan 
sjalvstandig och likstalld med statsuniversiteten. 1923 tillkom Handelshogskolan och 
1949 den Medicinska hogskolan. 1954 slogs Goteborgs hogskola och Medicinska 
hogskolan ihop och bildade Goteborgs universitet Antalet studenter holl sig pa en 
ganska lag niva anda till 1950-talet da hogskolan borjade expandera kraftigt, en 
utveckling som fortsatte under 1960-talet (Stolz 1996). 
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3.3 Stadsbiblioteket 

Styrelse och reglementen 

1895 antogs ett nytt reglemente av stadsfullmaktige. Den viktigaste forlindringen i detta 
g i:illde biblioteksstyrelsens sammansattning. Den skulle hadanefter besta av 9 ledamoter; 
4 stycken utsedda av stadsfullmaktige, 1 av magistraten, 2 av hogskolans styrelse och 1 
av musei styrelse. Dessutom skulle bibliotekarien delta som "sjalvskriven ledamot" 
(Reglemente 1895 § 1 ). Denna sammansattning gallde anda till 1929, forutom att 
KVVS fran och med 1905 -aven de fick ratt att utse en ledamot (Hallberg S. 1941, s. 23). 

Efter langa utredningar om ett nytt reglemente som varit pa tal sen runt 1915, antogs ett 
nytt, utvidgat reglemente av Stadsfullmaktige 21 mars 1929, som borjade galla vid 
arsskiftet. Samtidigt blev personalen uppsatt pa stadens lone- och pensionsstater (ibid 
s.65). Staden ville ha okat inflytande over biblioteket, och det beslOts att 
sammansattningen skulle andras till 6 ledamoter valda av stadsfullmaktige, 2 av · 
hogskolans styrelse bland medlemmama i lararenidet, 1 av musei styrelse och 1 av 
KVVS. Overbibliotekarien skulle inte langre vara fullvardig medlem av styrelsen; han 
skulle endast fa. fOredra bibliotekets arenden infor styrelsen och delta i forhandlingarna. 
Dock fick han inte delta i besluten (ibid s.67). 

Ekonomi 

Museet och hogskolan hade till att borja med gemensamt ansvar for bibliotekets 
ekonomi. Under de fern fOrsta iiren gav museet ett arligt anslag pa 4 000 kronor, och 
hogskolan gav ett ordinarie anslag pa 3 000 kronor under de tva forsta aren och darefter 
pa 4 000 kronor. Hogskolan gav ocksa extra anslag for inkopande av litteratur, 
huvudsakligen nar en ny professur blivit inrattad. 1896 tog Goteborgs stad over ansvaret 
for museets anslag till biblioteket pa 4 000 kronor. Dessutom fick man inkomster fran 
de medel staden beviljat ur Renstromska utdelningsfonden 1885 och 1894 (Hallberg S . 
1941, s. 23). Museets anslag till biblioteket upphorde i samband med att den nya 
byggnaden togs i bruk 1900. Stadens anslag okade daremot, och blev eftersom helt 
avgorande for bibliotekets ekonomi. 1939 var anslaget uppe i 247 951 kronor (Yttrande 
av stadskollegiet .. . 1939 s. 2). 

Dessutom forbattrades bibliotekets ekonomi av ett par stora donationer; dels av August 
Rohss som testamenterade 50 000 kronor 1904, men framforallt av Gabriel Heyman 
som i sitt testamente 1915 givit biblioteket dels 500 000 kronor som en fond dar 
avkastningen skulle anvandas till inkop och inbindning av bocker, och dessutom en 
summa som visade sig uppga till 185 430 kronor att anviindas till "aven for andra 
bibliotekets utveckling gagnande andamal, exempelvis utvidgning av dess lokaler" 
(Hallberg S. 1941 , s.38). Dessa Heymanska medel skulle visa sig vara av stor betydelse 
for biblioteket som nu kunde oka antalet bokinkop. 1916 -1926 anviindes totalt over 
500 000 kronor till bokinkop (ibid s. 56), varav 486 000 kronor kom fran de Heymanska 
medlen (ibid s. 52). 1929 hade dock bokprisema okat sa pass mycket att styrelsen ansag 
sig tvungna att begara hos staden att de skulle oka sina ordinarie anslag bade till 
bokinkop och inbindning. Sa skedde ocksa, och anslagen okade fran 15 000 kronor till 
25 000 kronor for bokinkop, och fran 12 000 kronor till 20 000 kronor for inbindning 
(ibid s. 72). 
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1939 ansokte bib1ioteket for forsta gangen om statsanslag. Man ansag att Goteborgs stad 
inte ensam skulle behova bekosta ett vetenskapligt bibliotek. Man fick avslag 1939 men 
ansokte igen infor budgetaret 1940/41, bl. a. med foljande motivering fran styrelsen: 

"Det kan med fog goras giillande att Goteborgs stad icke i det liingsta bor ensam 
svara for uppriitthallandet av en institution som Goteborgs stadsbibliotek, 
vilken spelar en sa betydelsefull roll i hela vart lands och siirskilt viistra 
Sveriges kulturella liv. Det synes rimligt och rattvist att staten atager sig en 
del av de stora kostnader, som hittills helt pavilat staden" 
(Yttrande av stadskoll ... .l939, s. 4). 

Ansokan tillstyrktes av bl. a. skolOverstyrelsen och kanslem for rikets universitet, 
diiremot inte av riksbibliotekarien som inte ansag sig kunna tillstyrka just nu, da han pa 
grund av "nidande intemationella forvecklingar" forstod att Kungliga Majestiitet inte 
kunde tillstyrka (ibid). Nagot arligt statligt stOd till verksamheten blev aldrig verklighet. 

Lokaler 

Biblioteket stannade till en borjan kvar i sina gamla lokaler i museet, men dels pa grund 
av trangboddhet och dels beroende pa att museet skulle byggas om och da behovde 
lokalema beslOts att biblioteket skulle flytta och diirigenom inte liingre vara en del av 
museet. I vantan pa en ny byggnad hyrdes en 17 - rums liigenhet i Elliotska huset diir 
man flyttade in varen 1894. Denna lokal var dock avsedd som ett provisorium. 
I december 1894 beviljade stadsfullmaktige 200 000 kronor ur Renstromska 
utdelningsfonden att anvandas till en ny biblioteksbyggnad. Efter manga turer om 
tomtfragan beslOts i oktober 1896 att den nya byggnaden skulle ligga vid Haga Torg vid 
Vasagatan. Byggnadsarbetet kom igang 1898 och den 26 juni 1900 stod det nya 
biblioteket klart. I bottenvaningen fanns expeditionslokal, 1 stor plus 1 mindre Hisesal, 
bibliotekariens rum, 2 arbetsrum, packrum mm (Wahlin 1915, s. 32-37). Fran 
bottenv{mingen ledde tva trappor upp till bokmagasinet, som var uppdelat i tre 2, 4 
meter hoga vaningar , varav den oversta iinnu var oinredd. Varje vaning bestod av en 
stor sal med dubbelsidiga hyllfack som utgick fran langvaggarna, med en stor gang i 
mitten. Bland hyllorna fanns arbetsbord, samt skap for kartor o dyl. Ovanpa 
bokvaningarna fanns ett utrymme diir bibliotekets bytesskrifter forvarades. 
Kallarvaningen rymde bl. a. vaktmastarebostaden samt ett tidningsforvaringsrum. 
Vissa forbattringar i lokalema skedde under aren. 1903 gjordes bokhissen elektrisk och 
lokaltelefon inrattades. 1914 fick bokvAningarna elektrisk belysning (ibid s. 42). 

Redan efter ett par decennier ide nya lokalerna borjade utrymmet bli trangt, trots att det 
varit avsett att riicka i niirmare 40 ar. Hyllorna i bokvaningarna var overfulla och extra 
hyllfack fick sattas in. Aven personal en hade det trangt, da endast tva arbetsrum plus 
bibliotekariens rum fanns att tillga. En tillbyggnad i form av en flygel mot aster stod 
fardig 1926. Den rymde i bottenvaningen bland annat en forskarsal plus ett arbetsrum. 
Nasta vaning rymde friimst arbetsrum samt lokaler fOr "Institutet for Ortnamns och 
Dialektsforskning vid Goteborgs Hogskola'\ samt "Viistsvenska folkminnesarkivet" . 
Ytterligare en vaning upp fanns bokvaningar och en del arbetsrum. I kiillarvarungen 
forvarades tidningar samt delar av smatrycket fran de svenska tryckleveransema. Hiir 
fanns ocksa en bokbinderiverkstad. Aven vinden var inredd med hyllor (NTBB 1928, 
s. 248-249). 
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I samband med inflyttningen i tillbyggnaden, delade man upp verksamheten pa tre 
huvudavdelningar: svenska avdelningen, utHindska avdelningen och laneexpeditionen, 
detta enligt monster fran andra stOrre bibliotek i Sverige. V arje avdelning hade en 
bibliotekarie som forestandare. Nagot senare kom ocksa handskriftsavdelningen till. 
(Hallberg S. 1941, s. 71) 

Biblioteket fortsatte dock att viixa snabbt och redan .1934 tillsattes en 
byggnadsberedning som skulle utreda de framtida lokalbehoven och lampligaste 
utbyggnadssatt. Till att borja med utgick man friin att man skulle bygga ytterligare en 
flygel, denna gang at vaster, men da man insag att detta skulle bli nastan lika dyrt som 
en helt ny byggnad borjade man arbeta for att !a ett helt nytt hus (Hallberg P. 1985, 
s. 5-7). Planeringsarbetet drag dock ut pa tiden, speciellt tomtfragan var svarlOst och 
blev livligt diskuterad. Forst 1947 blev en tomt vid Nackrosdammen reserverad och 
stadsplanen andrad, och aret darpa gav stadsfullmaktige biblioteksstyrelsen i uppdrag att 
uppfora byggnaden (ibid s.ll ). Arbetet kom dock inte igang forran 1951 och det nya 
biblioteket stod fardigt varen 1954 (ibid). Byggnaden bestod av tva kvadrater. I den 
storre av dem fanns allmanhetens utrymmen, tjansterum och bokmagasin i de nedre 
vaningama. Den mindre utgjordes av ett boktorn pa nio plan, varav fern var 
nedsprangda i berget (Arsberattelse 1954 s. 4). I de nya lokalema fanns nu ca 100 
lasplatser och 12 forskarrum med sammanlagt 27 platser. Hyllkapaciteten var ca 40 000 
hyllmeter (Hallberg P. 1985, s. 12). 

1954 blev Goteborgs Hogskola universitet och antalet studenter fortsatte att vaxa 
kraftigt, vilket gjorde att bibliotekets lokaler snart aterigen var otillrackliga. Redan 1"958 
borjade artiklar och insandare om overfulla lasesalar dyka upp i Goteborgstidningama 
(ibid s. 14 ). 

Anvandare 

Goteborgs Stadsbibliotek har alltid varit oppet for allmanheten, samtidigt som det skulle 
framja vetenskaplig forskning. Forste bibliotekarien J. Viktor Johansson diskuterar i 
artikeln 11Nytt Reglemente mm11 (NTBB 1930, s. 61-69) ocksa vilken typ av bibliotek 
Goteborgs stadsbibliotek egentligen ar. Han narnner da bl. a. att chefen fOr Stockholms 
stadsbibliotek anser att Goteborgs stadsbibliotek intar en "ren undantagssti:illning", som 
ett bibliotek avsett fOr stadens vetenskapliga institutioner som dessutom har en 
arkivuppgift. Johansson tycker dock att denna beskrivning ar m\got snav och menar att 
Goteborgs stadsbibliotek battre borde passa in under en annan typ av bibliotek som 
Stockholms stadsbiblioteks chef namnt, namligen " vetenskapliga bibliotek som i viss 
utstrackning Ia. gora tjanst i den allmanna bildningsverksamheten". Lite langre ner i sin 
artikel sager Johansson att Goteborgs stadsbibliotek vill "soka fylla de viktigaste av ett 
''public library's" uppgifter", forutom da ren forstroelselasning. 

Det verkar ocksa som om biblioteket attraherade besokare av manga olika slag. I 
vestibulen fanns en besoksjoumal dar besokarna var tvugna att skriva in sig innan de 
fick ga in i sjalva biblioteket. En tabell i arsberattelsen fran 1902, s. 2, visar foljande: 
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Man: 

Kvinnor: 

I G5teborg bosatta: 
Ht>gskolans liirare 

lllrljungar 
Uirare vid andra undervisningsanstalter 
Uirljungar " " 
Praster 
Lakare 
Statens och kommunens civila tjanstemiin 
Militarer 
Handlande och industriidkare samt deras bitriiden 
Till yrket okanda eller till iliregaende grupper ej 
hanfdrliga 

Resande 

I GOteborg bosatta: 
Uirarinnor 
Ofriga 

Resande 

823 
6718 

335 
172 

1983 

.All 

antal besOk 
457 
1257 

42 
125 

3156 
15481 

133 

1498 
.1.41 1774 

17255 

Studenter fran olika liiroverk har varit de flitigaste besokama, men ganska manga 
samhallsgrupper finns representerade. Aven siffran for "till yrket okanda" ar hog vilket 
kan tyda pa att aven personer med mindre "fma" yrken besokte biblioteket. Tyviirr finns 
inga sadana siffror i senare ars arsberattelser. Dock finns en sammanstallning gjord av 
bibliotekarien Nils Molin i minnesskriften fran 1941 over IAntagare 1927 och 1933, och 
dar kan man bl. a se att det 1927 var 260 stycken liirare som lanat nagot och denna 
siffra holl sig ganska konstant till 1933 da antalet Iantagande larare var 283. Om man 
daremot tittar pa studerande IAntagare sa var de 1927 353 stycken men 1933 hade siffran 
mer an fordubblats till 721. En annan stor h\ntagargrupp var foretagare och anstallda 
inom handel, industri, lantbruk och sjOfart som var 179 stycken 1933 mot 70 stycken 
1927. Antalet representerade yrken har enligt Molin okat fran 112 till 179 och 
framforallt har lantagarna bland de praktiska yrkena blivit fler; okningen inom 
kategorierna ingenjorer, affarsman, naringsidkare, hantverkare och arbetare steg under 
namnda tidsperiod med hela 150 % (Molin 1941, s. 16-17). 

! 
I 

60000 

50000 

40000 

30000 

20000 

10000 

0 ,(: 
/. ~ 

Antal besokare per ar 
pa Goteborgs stadsbibliotek 

/ 
/ ____. 

//1 
...------ __ _____. 

/ ~ 

~ 

..-1 -
1891 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1960 

-e- besOk fm + besbkem -+-- besbktot. 

K!llla: Bibliotekets iirsberattelser 1891-1960 
OBS: Siffran for 1960 galler endast besokande i lasesal och forskarsal, pga en omlaggning av statistiken. 



4. Service pa Goteborgs Stadsbibliotek 

4.1 Att stalla material till rorfogande 

·Accession 

De bocker hogskolan bidrog med vid bildandet av stadsbiblioteket var endast en 
samling i grekisk filologi ocb fornkunskap. I arsberattelsen for 1891 ka:n man lasa att 
biblioteket av utlandsk litteratur satsade mest pa att kopa arbeten inom facken 
sprakvetenskap, bistoria - speciellt om Sverige ocb svenskarna - ocb ovriga 
humanistiska fu:nnen. Naturvetenskapliga arbeten har daremot endast kopts om de varit 
nodvandiga for museets zoologiska samlingar. Av svensk litteratur bar stOrre verk 
endast kopts om bibliotekets tillgangar medgivit detta ocb de inte fallit belt utanfor de 
fack biblioteket avsag sig att tillgodose. Skonlitteratur bar kopts sparsamt. 

Hogskolan fortsatte att ge anslag till inkop bade av samlingar ocb enstaka verk, utover 
sina arliga anslag. De arliga fastsUillda anslagen fnln staden ocb bogskolan var inte 
speciellt stora och rackte inte hlngt. 1892-1900 anvandes i medeltal ungefar 7 1 00 
kronor till bokinkop ocb 1 300 kr till inbindning (Hallberg S. s, 23), 1915 anvandes 14 
430 kronor till inkap plus 6 340 kronor for inbindning (ibid s. 38). 1916, efter att 
biblioteket fatt tillgang till den Heymanska donationen, kunde man anvanda hela 43 600 
kronor till inkop av backer (ibid s.50). Under 1916-25 anvandes i medeltal49 500 
kronor per ar till bokinkap samt 16 650 kronor for inbindning (ibid s.51 ), och fran 1931-
40 anvandes varje ar minst 60 000 kronor till att kopa in backer. (Se aven avsnittet om 
stadsbibliotekets ekonorni s. 23) De forsta :1ren skulle bibliotekarien samla in forslag 
fran professorerna vid hogskolan ocb fran museets intendenter om vilken litteratur som 
skulle kopas in. Dessa skulle sedan sarnmansHillas ocb Higgas fra:m fOr styrelsen 
(Hallberg S. 1941 s. 22). I 1929 ars reglemente star att "inkop bestammmes av 
overbibliotekarien" (§ 21), men att han om det ar fraga om storre verk ska radgora med 
avdelningsforestandama ocb om det ar dyrbara verk kan fragan ga vidare till styrelsen. 

Stora delar av bibliotekets fOrvarv bestod av gavor och donationer. De bar under bela 
tidsperioden varit ovarderliga for samlingarnas uppbyggnad. Bland manga kan nfu:nnas 
Tranemala-sa:mlingen, ursprungligen tillborande bemmansagaren Lars Mansson som 
hela sitt liv sa:mlat backer. Denna sa:mling erbjods Goteborgs Stadsbibliotek att kopa, 
men forhandlingarna drog ut pa tiden, och den sal des sa smaningom ista.Ilet till ett 
antikvariat. Dar koptes den i slutet av 1898 av grossbandlaren August Robss, som 
sedan skankte den till biblioteket. Samlingen inneholl ungefar 25 000 nummer, 
mestadels skandinavisk Iitteratur, och Hallberg slar i sin minnesskrift fast att: "Gavan 
var sardeles valkommen, ty genom densa:mma kunde den i ett ungt bibliotek sjalvfallna 
bristen pa iildre, sarskilt inhemsk litteratur i stor utstrlickning avhjlilpas" (Hallberg S. 
1941, s. 29) 
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En stor del av bestandet forvarvades ocksa genom intemationella bytesforbindelser. 
Hogskolan gav fran 1895 ut en skrift som biblioteket anvande i bytessammanharig, men 
re~an tidigare fick man in en hel del material genom Kungliga Vetenskaps och 
Vitterhetssamhallets (KVVS), bytesverksamhet da dess bibliotek var deponerat i 
Stadsbiblioteket (ibid s. 30-31 ). I 1897 ars arsberattelse anges antalet bytesforbindelser 
vara 135 stycken, varav 70 ar bibliotekets egna. KVVS fortsatte att utOka sitt 
intemationella samarbete med bytesskrifter och var ar 1913 uppe i 185 stycken. For 
stadsbibliotekets egen del utOkades inte bytesforbindelsema sa mycket under 1900-talets 
forsta ar. Detta trots att bytesmaterialet rntt ett tillskott da Goteborgs Hogskola ar 1902 
fatt ratt att utfarda doktorsexamina. Respondenten skulle namligen ge biblioteket 230 
exemplar av sin avhandling. Dock var det endast fa av dessa som utnyttjades. 

Under forsta varldskriget nara nog lamslogs bytesverksamheten, och den kom inte pa 
allvar igang igen forran 1921. Manga forbindelser hade da upphort och aterknytningen 
gick ganska langsamt pa grund av brist bade pa pengar och arbetskraft. 1927 hade 
biblioteket 160 fdrbindelser och KVVS 184 stycken, varav nagra var gemensamma. De 
fiesta forbindelsema hade man med Tyskland (80), Nordamerika (47) och Frankrike 
(30). Fram till 1940 knots manga nya kontakter och antalet bytesforbindelser var da 
uppe i 649 stycken tillsammans. Vid denna tid arbetade man framst med att knyta 
kontakter med andra universitetsbibliotek, akademier och larda sallskap. 1940 hade man 
kontakt med samtliga nordiska, tyska, baltiska, hollandska, belgiska och engelska 
universitetsbibliotek, samt med de fiesta franska, schweiziska och nordamerikanska. 
Man forsokte ocksa att fa aldre disputationer och fylla luckor i serier da sadant material 
var eftertraktat av forskare. Man var dock framst inriktade, liksom i inkopspolitiken, pa 
att fa material gallande humanistiska amnen som ju var dominerande vid hogskolan 
(Kleberg 1941, s. 35-48). 

Andra varldskriget gjorde att manga forbindelser aterigen blev avbrutna, och fran 1946 
borjade arbetet med att aterknyta dessa. 1946 stod biblioteket tillsammans med KVVS i 
forbindelse med 649 institutioner och sallskap, men man erholl endast material fran 279 
(Arsberattelse 1946, s. 9). 1951 var siffroma 689 respektive 501 (Arsberattelse 1951, 
s. 9), och 1960 998 respektive 756 (Arsberattelse 1960, s. 15). 

1921 var ett stort ar for biblioteket. Den tredje juni meddelade namligen 
justitieministem att departementets exemplar av det svenska trycket skulle overlamnas 
till Goteborgs Stadsbibliotek, med undantag av juridisk och statsvetenskaplig litteratur 
(Arsberattelse 1921, s. 1 ). Detta var ett gammalt onskemal fran biblioteket, men det 
forde ocksa med sig en hel del extra arbete. Ett problem man fick ta stallning till var hur 
mycket som skulle bevaras, eftersom justitieministems skrivelse inte innebar nagon 
skyldighet for biblioteket att arkivera materialet. Huvudregeln var att "alit accidenstryck 
makuleras, dar det icke pa grund av sin typografiska utstyrsel eller sarskilt framtradande 
kuriositetsintresse anses bora behatlas" (Marklund 1941, s. 31 ), dessutom beha.lls fran 
accidenstrycket allt som beror Goteborgs Stad (ibid). 
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1950 fick stadsbiblioteket lagstadgad ratt att fa ett exemplar av alit svenskt tryck, och 
blev darmedjambordiga med Kungliga biblioteket, Uppsala UB och Lunds UB. 
Daremot hade man fortfarande inte till skillnad mot de andra tre fribrevsratt och 
tvingades alltsa aven i fortsattningen lOsa ut forsandelsema mot enkelt porto vilket 
gjorde hanteringen ganska dyrbar (Arsberattelse 1949, s.l ). Detta overklagades och fran 
1 januari 1952 fick man trycket helt gratis (Arsberattelse 1951, s.l) 
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Kalla: Bibliotekets arsberattelser 1891-1960. 
OBS. T.o.m.1921 galler siffroma antal nummer, dlirefter antal band. Det svenska trycket ar inte 
medrliknat. 

Vad galler samlingamas storlek finns ingen arlig statistik att tillga for hela tidsperioden. 
Nagra siffror finns dock i Hallbergs minnesskrift. Museibiblioteket uppskattades 1886 
till ca 50 000 volymer, och vid flyttningen till den nya lokalen 1894 trodde man att 
antalet hig pa ca 60 000. Enligt en odaterad matning utford nagon gang under tiden 
1894-1900 tog samlingama upp 2551, 5 meter (s. 32). Antalet fortsatte sen raskt att stiga 
fOr attar 1900 na 100 000 volymer, 1916 var man uppe i ca 160 000, 1923 235 000 
volymer + ca 80 000 "smarre skrifter" (s. 62) och 1940 uppges antalet ligga pa ungefar 
450 000 backer och 316 000 broschyrer (s. 97). I senare arsberattelser harman angivit 
totalt hestand i hyllmeter och 1954 var man uppe i 18 900 meter plus 1 500 meter 
tidningar (s. 6). 1960 hade detta vaxt till totalt 23 933 meter, inklusive tidningar och 
handskrifter (s. 9). 
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Lan och laneregler 

Enligt Hallberg sa anges i ordningsstadgan fcir ar 1891 att romanlitteratur pa svenska 
inte utlanades. Lanetiden skulle vara 30 dagar. Bockerna skulle aterlfunnas 25 - 31 maj 
for inventering. Hogskolans larare, intendenterna vid museum samt personer sysselsatta 
med vetenskapligt arbete, skulle aga foretradesratt till Ian (s. 33-34). 

I den nagot utokade ordningsstadgan for ar 1901 tinns regler dels for lasesalens 
utnyttjande och dels angaende hemlan. For bada galler att rekvisitioner heist bar ske 
skriftligt. For att fa lana hem en bok maste man som borgensman ha en "vederhaftig 
person" som heist skulle vara bosatt i Goteborg. Utlan medgavs inte for 
bibliogratiarbeten, handskrifter och sallsynta tryck, mindre larobocker, smiirre 
dissertationer och smatryck, dyrbara planschverk och kartor, prosavitterhet pa svenska, 
tidningar samt for de backer och tidskrifter soin fanns framme i lasesalen. Lanetiden var 
fortfarande 30 dagar, varefter omlan kunde ske om ingen annan stallt sig pa ko. 
Hogskolans liirare, intendenterna vid Goteborgs Museum och personer sysselsatta med 
vetenskapligt arbete hade fortfarande foretradesratt till Ian. Om lantagaren fortfarande 
inte inom 8 dagar efter andra paminnelsen Uimnat tillbaka kravda arbeten, eller ersatt 
detsamma, har biblioteket ratt att vidta laga atgiirder. 

Denna ordningsstadga gallde anda till 1946, aven om vissa mindre andringar gjordes. 
Fran 1927 borjade man anvanda sig av skriftliga rekvisitioner. Hemlanen fortecknade 
man till en borjan i en journal, men 1919 borjade man med att anvanda kort; ett for varje 
arbete. Dessa ordnades sedan alfabetiskt efter uppslagsord. 1934 infcirdes ett 
sjalvkopierande kvittosystem. 1940 infordes ett nytt system for rekvisitioner och 
utlaning, men detta har inte niirmare beskrivits (Broberg 1941, s. 8). 

De andringar som ar inforda i 1946 ars ordningsstadga innebar inte nagra storre 
forandringar, men vissa ytterligare restriktioner har dock inforts. Bland annat galler att 
lantagarna numera hogst far rekvirera 10 backer at gangen. Bestallningar behover inte 
langre ske personligen vid besok pa biblioteket , utan kan ocksa sandas in per post samt 
i bradskande fall aven ske per telefon. Borgen kravs fortfarande for hemlan enligt 
samma regler som tidigare. Utlandsk person ska dock ha borgen fran sitt lands 
beskickning eller konsul. Statliga och kommunala institutioner kan lana utan borgen 
genom en ansvarig tjiinsteman. Det anges ocksa att bibliotekets personal inte far anlitas 
som borgensmiin. 

v ad galler hemlan sa har ytterligare nagra typer av arbeten undantagits, bland annat 
ordbocker, uppslagsverk, skolbocker, lase- och barn backer, samt ofta efterfragade 
kursbocker av vilka biblioteket ager endast ett exemplar. Overbibliotekarien hade ocksa 
ratt att begransa antalet verk som en person tick lana. De lanade bockerna tick inte foras 
ut ur staden, och om lantagaren reste bort pa langre tid iin en vecka skulle bockerna 
aterstallas, om ej annat medgivits. 

1947 gav man for forsta gangen, vadjag kunnat hitta, ut en tryckt vagledning over hur 
biblioteket skulle anvandas. Har kan man bland annat lasa att rekvisitioner maste goras 
skriftligen, pa darfor avsedda blanketter; vita for liisesalslan, skara for hemlan, och 
grana for forskarsalslan. Det tinns ocksa utforliga beskrivningar pa hur blanketterna ska 
fyllas i. 

30 



Det papekas att skriften ska vara klar och tydlig, huvudord eller f6rfattarnamn ska heist 
textas, och man bor heist satta ut forfattarens fornamn eller initialer, samt tryckar for att 
underlatta identifieringen. Huvudregeln ar att fOrfattarnamnet ska vara uppslagsord, om 
det galler ett sjalvstandigt arbete. Om arbetet man soker daremot ingar i en tidskrift, 
samlingsverk eller dylikt, ska det fOrsta i tidskriftens (samlingsverkets) namn ingaende 
substantivet i nominativ form, raknas som uppslagsord. Forfattarens namn och arbetets 
titel bor ocksa anges, inom parentes (Strom, 194 7). 

1956 sa samlade man ihop vissa populara kursbocker till en speciell kursbokssamling, 
som stalldes upp intilllaneexpeditionen. Denna samling omfattade da cirka 700 bocker 
(Arsberattelse 1956, s. 11 ). Sanuna ar infOrdes ocksa telefonbestallning av becker 
mellan klockan 9 -11. Vetenskapliga institutioner kunde ocksa fa dessa bestallningar 
hemkorda med bibliotekets skapbil, vilket for dem innebar en "vasentlig forbattring av 
Hineservicen" (ibid). 

Interurbana Ian, eller fjarrlan, har det funnits mojlighet till under hela tidsperioden. De 
forsta aren hmades det av naturliga skal, eftersom bibliotekets egna samlingar inte var sa 
stora, mest in bocker, men under 1930-talet borjade detta att svanga och i slutet av 
decenniet lanade man ut fler bocker an man tog hem bade totalt sett och inom den 
humanistiska litteraturen. Inom naturvetenskaperna daremot lanade man in mer an ut 
(Molin 1940, s. 13). I arsberattelsen fOr 1931 kan man lasa att fjarrinlanen minskat med 
1/3, medan fjarrutlanen okat med 114 sen aret innan och att dessa siffror visar pa vilken 
okad betydelse Goteborgs stadsbibliotek fatt inom landet. 

I bibliotekets anvandarvagledning fran 194 7, star att :"Boeker som saknas pa Goteborgs 
Stadsbibliotek kunna, om allvarligt forskningsbehov foreligger, bestallas for lantagares 
rakning fran annat forskningsbibliotek i landet". Men det star ocksa att denna mojlighet 
inte far missbrukas, eftersom det innebar hoga portokostnader for biblioteket i och med 
att Goteborgs Stadsbibliotek till skillnad frAn universitetsbiblioteken och Kungliga 
biblioteket inte har fribrevsratt (Strom, 1947, s.26-27). I ordningsstadgan for 1946, §24, 
anges att backer som flitigt lanas av personer i Goteborg, inte lanas ut till andra orter. 
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Oppna hyllor - slutna magasin 

Goteborgs stadsbibliotek har alltid varit ett slutet system, det viii saga lantagarna har fatt 
bestalla fram de bocker de onskat se pa eller lana, och har inte haft mojlighet att sjalv ga 
och leta bland hylloma - med undantag av de referensbocker som var uppstallda i 
referenssalen. Systemet med oppna hyllor provades dock en period under 1915-1916 
pa nagra avdelningar, dit anvandare kunde fa tilltradeskort. Bibliotekarien Wahlin 
berattade om detta under SAB:s andra arsmote, och menade att systemet med oppna _ 
hyllor inte hade sa stora fOrdelar som dess forespn\kare menade. Visserligen hade det 
skett en viss okning av anvandandet, men Wahlin trodde att det kunde hero pa 
nyfikenhet fran anvandamas sida. OHigenheten med felplacerade bocker blev dock snart 
sa stora att forsoket avslutades. Dessutom menade Wahlin att "en person utan litterar 
bildning kunde nog ej pa ett ogonblick avgora, om en bok passade honom eller ej" 
(Hjelmqvist 1916, s. 200). Det har dock antytts i flera arsberattelser att enstaka forskare 

- kunde fa tilltrade till magasinen. 

Oppettider 

I 1891 ars ordningsstadga anges att biblioteket ska hallas oppet alia vardagar tva 
timmar, samt for Uisning och arbete pa stallet ytterligare tva timmar (Hallberg S. 1941, 
s. 33). I 1901 ars ordningsstadga ar detta utOkat till minst fyra timmar per dag for utlan 
och lasning, samt dessutom "vissa timmar a eftermiddagen" for enbart lasning. Under de 
forsta aren holls biblioteket oppet klockan 11-3. Sedan man flyttat in i nya byggnaden 
1900 holl man aven oppet pa eftermiddagama, klockan 5-7, f .r.o.m. 1902 klockan 5-8. 
1908 borjade man med att oppna redan klockan 10 pa formiddagen. Ingen utlaning 
skedde under eftermiddagama och bocker fran magasinet som skulle lasas pa stallet var 
man tvungen att bestalla fram i forvag Under sommaren var biblioteket endast oppet pa 
fOrmiddagarna (Wahlin 1915, s. 53). Enligt 1946 ars ordningsstadga halls expeditionen 
oppen mandag - fredag ldockan 9.30 fm- 8 em, medan lasesalama Miler oppet till 
klockan 9 em. Lordagar stanger biblioteket klockan 6 em. Under sommaren, 25 juni - 31 
augusti, stangs biblioteket klockan 4.30 em pa vardagar och klockan 3 em pa Iordagar . 
Har kan man ocksa Hisa att biblioteket halls stangt nyarsafton, paskafton, 
midsommarafton ochjulafton. Pingstafton stanger man klockan 3 em, och 
trettondagsafton, valborgsmassoafton och 6 november klockan 4 em. 1958 borjade man 
oppna lasesalama redan klockan 8.30 och de bolls under terminstid oppna till klockan 
22.00. Darmed var oppethallandet uppe i 13,5 h per dag. 1960 inforde man ocksa 
sondagsoppet under terminema, mellan klockan 12.30- 16.30. Detta kom till efter en 
enkat bland studentema (Arsberattelse 1960, s. 1 0). 
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4.2 Vagledning 

Referensservice 

Jag har inte i nagon av arsberattelsema eller i minnesskriftema funnit uttrycken 
· referensavdelning eller referensbibliotekarie. Dock verkar det som om personalen i 
laneexpeditionen till viss del haft den rollen, i man av tid. I arsberattelsen fran 1932 har 
overbibliotekarien skrivit: "Under nuvarande forhallanden kunna allmanhetens 
onskemal icke bli foremal for den ingaende och individuella behandling som vore 
onsklig. Icke heller kan den snabbhet i expedieringen presteras, som allmanheten har 
ansprak pa" (s. 19), och i arsberattelsen fran 1934 skriver han att besoksfrekvensen okat 
med 100% fran 1924 vilket fatt konsekvenser for arbetet: "I kapp med frekvensen vaxer 
laneexpeditionens arbetsborda och dess behov av arbetskraft. Det direkta betjanandet av 
allrnanheten maste sjalvfallet ga fore alit annat" (s. 11). 

194 7 gav man ocksa ut en tryckt vagledning over hur biblioteket skulle anvandas. 
Denna borjar med en kort historik samt berattar om biblioteket i allmanhet. Detta fOljs 
av "praktiska anvisningar", om laneregler, Hi.seplatser, forskarplatser o dyl. Man far 
ocksa en ganska ingaende beskrivning av hur rekvisitioner ska fyllas i, med flera 
instruerande och illustrerade exempel. Man ber ocksa anvandarna att om dear 
tveksamma, fraga personalen: "Radfraga i tveksamma fall tjanstemannen i expeditionen, 
vilka alltid sta till tjanst med upplysningar, och begagna de hjalpmedel biblioteket 
forfogar over, i forsta hand dess egna kataloger samt tryckt bibliografisk litteratur och 
andra uppslagsbocker" (Strom 1947, s.16). 

Darefter beskrivs vilka kataloger som finns, hur de ar ordnade, med bildexempel, och 
aven nar dessa bor anvandas: 

"1. Ett arbete av en viss ilirfattare sokes. 
Begar nominalkatalogen och s6k pa forfattarens namn! 

2. En tidskrift, seriepublikation eller annat anonymt arbete sokes. 
a) Om exakta lydelsen av publikationens titel ar kand: 
Begar nominalkatalogen och s6k pa forst a substantive! i nominativ i publikationens titel! 
b) Ar titelns ordalydelse icke exakt kand: 
Begiir reaikata/ogen och uppge tite/n safullstiindigt sam mojligt! 

3. Ett arbete sokes i ett visst amne. 
Begiir realkatalogen och ange det amnesomrade Ni avser! 

4. En tysk eller schweizisk dissertation sokes. 
Sok paforfattarens namn i dissertationskatalogen!" (ibid s.23-24) 

Anvandarutbildning 

Det tycks som om Goteborgs stadsbibliotek var en av foregangarna pa detta omrade i 
Sverige. Redan 1939 holts en kurs i anvandning av biblioteket, da overbibliotekarien 
bade under host- och vartermin gav "elementara kurser i bibliotekskunskap och 
bibliografi narmast avsedda for studenter" (Hallberg S. 1941, s. 99). Dessa kurser har 
sedan enligt arsberattelsema forekommit i stort sett varje termin. I arsberattelsen for 
1947 uppges att kursema numera ocksa tar upp citeringsteknik (s. 16). 1956 uppges 
antalet deltagare vara ca 100 stycken (Arsberattelse 1952, s. 2). A ven visningar av 
biblioteket horde till. 
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4.3 Lokalerna 

Lasesalar 

Redan forsta aret da museibiblioteket slagits ihop med hogskolebiblioteket oppnades en 
ny Hisesal med 16 platser. Har farms aven ett handbibliotek uppstailt avsett for 
"allmanhetens fria begagnande", och dessutom fanns de fiesta av bibliotekets tidskrifter 
frainlagda i lOpande argang (Arsberattelse 1891 ). Biblioteket liksom lasesalen var dock 
redan fhm borjan trangbodda och efter att ha provisoriskt huserat i en Higenhet under 
nagra fu fick biblioteket en ny byggnad fardig ar 1900. Utrymmet i Hisesalen utOkades 
da ganska rejalt till 41 platser, ett bord med .en elektrisk lampa for varje person. Langs 
ena vaggen fanns hyllor for referensbiblioteket samt hyllfack dar lOpande tidskrifter var 
fran1lagda (Wahlin 1915 s. 32 - 37). Dessutom farms ett rum kallat lilla lasesalen dar 
forskare "som i och for allvarligare studier onska mera lugn och behofva stOrre utrymme 
an stora lasesalen kan erbjuda" (ibid s.37), kunde erbjudas plats. Rummet anvandes 
ocksa som styrelserum och som motesrum for olika foreningar. 

For lasesalen galler enligt ordningsstadgan 1901 att narnn och titel ska skrivas in i en 
besoksbok, man ska vara minst 15 ar och vara snyggt kladd samt ha ett hyfsat och 
anstandigt uppforande. Man ska heist inte tamed sig egna backer men om detta·sker 
maste de visas upp saval vid in- som utgang. Referensbockerna i lasesalen samt 
tidskrifterna far besokarna sjalva ta fram. Platsema rackte nog bra till i borjan, men 
biblioteket besoktes alit flitigare och i slutet av 1920-talet fick man satta in langbord for 
att utOka antalet platser. Dessutom utnyttjades styrelserummet allt oftare som ett annex 
tilllasesalen (Hallberg S. 1941, s. 99). 1930-31 utOkade man salens referensbibliotek 
och dessutom upprattades ciA en kortkatalog over dessa verk. 1936 omtalas for forsta 
gangen problemet med att studenter ockuperar bord som sedan lamnas for langre eller 
kortare tid (Arsberattelse 1936, s.l4). 

I tillbyggnaden som stod fardig 1927 oppnades ocksa en sarskild forskarsal med plats 
for 8 - 10 personer, som beskrevs i Nordisk Tidskrift for Bok och Biblioteksvasen pa 
foljande satt: "I bottenvAningen bar inretts en forskarsal med 8 storre och 2 mindre 
arbetsbord. Vagghyllorna i salen aro avsedda for backer, som reserverats for dem, som 
har fAtt sig arbetsplatser anvisade; dessutom finnas hyllor pa borden. I ena vaggen ha 
inmurats 8 brandfria fack till forvaring av handskrifter m.m." (NTBB 1928, s. 248). 

Besoken i lasesalarna okade hela tiden utom under krigsvintrarna da kylan pa grund av 
otillracklig uppvarmning gjorde det svfut att vistas dar nagon langre tid. Dessutom var 
manga som brukade utnyttja biblioteket inkallade till militartjanst (NTBB 1941, s. 159). 

Efter ar av trangboddhet fick sa biblioteket sin efterlangtade nybyggnad, som stod fardig 
1954. Den nya lasesalen var centralt placerad intilllAneexpeditionen och kataloghallen, 
och hade plats for 71 personer, 55 platser vid mindre bord samt ett langbord for 16 
personer. Vid entren fanns ett kartotek over bockerna placerade i lasesalen. En annan 
del av rummet var avsedd for tidskriftslasning. Har fanns plats for 18 personer, och atta 
av dem tick sitta bekvamt i fatOljer, medan de studerade nagon av de 988 olika 
tidskrifterna. Intill lasesalen fanns en referensmagasin innehallande framst 
tidskriftssviter och riksdagstryck med 8 platser. I vaningen under detta fanns ett 
tidningsmagasin som enkelt skulle kunna ut6kas till ett extra lasrum med 30 platser. 
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Det byggdes ocksa 12 stycken forskarrum med totalt 27 platser. Borden var har 
utrustade med uttag for elektriska maskiner som rakneapparater och filmHisare. 
F orskarna kunde ocksa fa till gang till varsitt las bart skap att forvara sitt material i 
(Boberg 1954, s. 75-76). 

Studentemas utnyttjande av Hisesalen fortsatte att oka, och under 1958 provade man att 
utOka oppethallandet i Hisesal och forskarrum under vissa perioder. 3/2 t.o.m. 28/3 var 
det oppet kl.8.30- 23.00, och 20/11 tilll9112 kl.8.30 -22.00 (NTBB 1959, s. 77). 

Apparatur och ovriga allmanna utrymmen 

1934 namns i arsberattelsen att man borjat anvanda sig av en ny metod for fotografering 
av tryck och handskrifter med hjalp av sa kallade keminophor-ljusplattor. 1936 fick 
biblioteket en "fotografisk atelier" dar upptagning skedde pa kino film som sedan kunde 
kopieras pa papper i onskad storlek. Denna metod ansag man i Goteborg vida 
overtraffade de fotostatmaskiner som fanns vid universitetsbiblioteken. Det var aven 
mojligt fOr allmanheten att liirnna in bestallningar. Filmen kunde ocksa anvandas i 
speciella projektionsapparater men nagon sadan hade biblioteket annu sa lange inte 
anskaffat (Arsberattelse 1936, s. 3). En duplikator inkoptes 1938 (Arsberattelse 1938, s. 
3). 1948 skaffade biblioteket en lasapparat fOr microfilm och ytterligare eri inkoptes 
1951 (Arsberattelse 1948, s. 4; 1951, s. 4). 

1952 kopte man en stencileringsmaskin for elektrisk drift (Arsberattelse 1952, s. 3) och 
1953 en ljuskopieringsapparat med snabbframkallning (Arsberattelse 1953, s. 4). 
I flera olika arsberattelser fran 1938 och framat namns att biblioteket kopt in 
skrivmaskiner men det namns ingenting om att ens nagra av dessa skulle varit for 
allmanhetens bruk forran 1954 da ett maskinskrivningsrum inrattades (Boberg 1954, 
s. 76). 

I 1936 ars arsberattelse namns ocksa att allmanhetens fria anvandande av telefon ha 
dragits in och att en automat istallet satts upp (s . 14). Niir den nya byggnaden oppnades 
1954 invigdes ocksa ett rok- och samtalsrum for bibliotekets besokare. Dessutom fanns i 
lokalema ett kafe- och lunchrum som drevs pa entrepenad (Arsberattelse 1954, s. 4). Ett 
ljudarkiv invigdes 1959 (Arsberattelse 1959, s. 17). 
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4.4 Kataloger 

De kataloger som fanns vid samgaendet ansags inte svara mot kraven pa det nya 
biblioteket, sa en total nykatalogisering ansags nodvandig. Eftersom man arbetade fack 
for fack och ville behandla varje avdelning i ett sammanhang, sa f6rde det med sig 
konsekvensen att nya backer inte katalogiserades nar de kom in, om de tillhorde ett 
arum obehandlat fack. Detta system, i kombination med brist pa arbetskraft, gjorde att 
det anda in pa 30-talet fanns annu obehandlade avdelningar (Hallberg S. 1941, s. 32). 
Till en borjan fanns endast en realkatalog och en nominalkatalog, som bada fordes pa 
losa blad enligt foljande system: 

"Nominalkatalogen upptager i en serie alia bibliotekets backer alfabetiskt efter 
forfattare eller annat uppslagsord jamte s. k. hanvisningslappar. Realkatalogen ar 
i likhet med bibliotekets aldre katalog indelad efter de i biblioteket befintliga 
huvudfacken och underafdelningarna samt inom de sistnamnda alfabetiskt 
ordnad pa sarnma satt som nominalkatalogen, med undantag for nagra fack, dar -
sasom a afdelningarna biografi och svensk topografi - arbetets foremftl, eller - i 
fraga om larda sallskaps publikationer - .utgifningsorten ar bestammande for 
ordningen, hvarjemte i denna katalog forklarings- och foljdskrifter aro placerade 
efter de arbeten, till hvilka de tillhora. Realkatalogen aterger ocksa 
boksamlingens ordning pa hylloma, med undantag likval af att i biblioteket 
bockema aro uppstallda i tvenne formatklasser: folianter (till hvilka afven raknas 
stOrre kvarter) och arbeten i mindre format, afvensom att broschyrer 
( obundna backer under 100 sidor) i allmanhet aro samlade i kapslar vid slutet av 
af hvarje afdelning. Ett arbetes plats i biblioteket bestammes salunda af 
facksignaturen jamte det pa titelbladet understrukna eller eljest angifna uppslags
eller ordningsordet. For hvarje uttaget arbete inlagges en pappskifva, pa hvilken 
bokens titel och datum for dess uttagande antecknas" (Wiihlin 1915, s. 17-18). 

De katalogiseringsregler man foljde var paverkade av praxis pa Lunds UB, antagligen 
pa grund av att Wiihlin arbetat dar innan han kom till Goteborgs stadsbibliotek 
(Hallberg S. 1941, s. 99). 

1930 borjar trangseln i utlaningslokalen bli markbar till foljd av att katalogen tar allt 
storre plats pa grund av att man utvidgat antalet avdelningar i realkatalogen och aven 
paborjat en utvidgning av nominalkatalogen (Arsbedittelse 1930). For referensbockema 
i Hisesalen harman lagt upp en ny katalog pa cards (ibid). Under 1939 borjade man 
arbetet med att skapa en ny fortsattningskatalog for acta och tidskrifter. De losa bladen 
som forvarats i kapslar byttes ut mot ett kardexsystem. 4 422 kortfickor anordnades i tre 
stycken skap. Detta gjorde att man fick battre overskadlighet och darmed ocksa battre 
effektivitet (Arsberattelse 1939, s.lS). Under krigsiiren hade man flera sa kallade 
reservarbetare anstallda i biblioteket, av vilka :fyra under 1942 har jobbat med 
avskrivning av utlandska avdelningen pa cards. Denna nya kortkatalog skulle bli en 
effektivare systematisk katalog som i forsta hand skulle vara avsedd for allmanhetens 
bruk (NTBB 1942 s.l58). Under 1944 utvidgar man aterigen avdelningama i 
realkatalogen i syfte att gora den mer anvandbar. Detta sker saval i den gamla katalogen 
som i den nya cardskatalogen. Cardskatalogen ska bli den nya, riktiga realkatalogen, 
avsedd for allmi:inheten, medan den gamla hadanefter ska anvandas som platskatalog for 
att visa bockemas placering i bokmagasinen (Arsberattelse 1944). 
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I arsberattelsen for Ar 1945 berattas om en ny slagordskatalog som 2:e bibliotekarie 
Strom tagit initiativet till. Meningen ar att denna ska bli ett komplement till 
realkatalogen, vilket bland annat betyder att ett verk inte fortecknas om slagordet ar det 
samma som fackbeteckningen. Slagordskatalogen ska i forsta hand inkludera de lOpande 
nyforvarven, men darefter ska ocksa fack efter fack rned det viktigaste av litteraturen 
forvarvad efter 1900 fOrtecknas. I en kommentar till arsberattelsen tryckt i NTBB 1946 
fastsHills att den redan varit till nytta vid betjanandet av allmanheten (s. 216) 

1954 skapades en speciell katalogiseringsavdelning genom overforande av 
katalogiseringspersonal fran svenska avdelningen till den katalogiseringsbyra som redan 
fanns paden utlandska avdelningen (Arsberattelse 1954). 1958 paborjades 
centralkatalogisering av det svenska trycket enligt SAB-systemet och modema 
katalogiseringsregler. Stadsbiblioteket blev da tvunget att overga till Ktingliga 
bibliotekets nya katalogregler for att kunna utnyttja detta, och nya kataloger fick Uiggas 
upp for material tryckt efter 1958 (Arsberattelse 1958). 

4.5 Personalen och deras kompetens 

Stadsbibliotekets forsta bibliotekarie blev amanuensen vid Lunds UB, Lars Wahlin. 
Till sin hjalp hade han de tre forsta Aren endast en amanuens och ett extra bitrade. 
Arbetet var fordelat sa att Wahlin skotte bokinkop, rakenskaper och korrespondens, 
samt ledde arbetet och deltog i arbetet med att ordna bibliotekets olika fack. Han var 
ocksa den som skotte antecknandet av en ny realkatalog. Amanuensen Semstrom 
forestod laneexpeditionen, forde accessionskatalogen och kopierade realkatalogens titlar 
till nominalkatalogen. Bitradet Bjorck deltog i arbetet med ordnandet av facken, samt 
forde Goteborgsavdelningen av den svenska accessionskatalogen (Arsberattelse 1891). 

Vid utgangen av 1901 var sammanlagt 8 personer anstallda vid Goteborgs 
stadsbibliotek. 1915 tog man beslut om att tjanstema hadanefter skulle benamnas pa 
samma satt som vid universitetsbiblioteken. Harmed tick man en overbibliotekarie, en 
1 :e bibliotekarie och en 2:e bibliotekarie. Dessutom fanns tre amanuenstjanster. 
Personalstyrkan inklusive bitraden och vaktmastare var nu uppe i 15 stycken. Dessutom 
tjanstgjorde flera volontarer (Arsberattelse 1915, Wahlin l915, s. 54-55). 1917 utokades 
den hogre personalstyrkan med ytterligare en 2:e bibliotekarietjanst. 1927 var man uppe 
i 19 stycken anstallda och 1940 var personalstyrkan 26 stycken. Under dessa 13 Ar hade 
alltsa personalstyrkan okat med nastan 3 7%, men samtidigt hade antalet besok okat med 
63%. Hallberg menar att en storre okning ar nodvandig da manga nya arbetsuppgifter 
tillkommit och dessutom eftersom tillvaxten for stadsbiblioteket ar snabbare an 
Kungliga bibliotekets som har dubbelt sa stor personal (Hallberg S. 1941, s. 1 03). 

I Arsberattelsen for 1929 kan man lasa om den omorganisation av tjanstemannastaben 
som skulle genomforas for att fa en lampligare fordelning mellan bibliotekarier och 
amanuenser, och mellan akademiskt utbildade och mindre kvalificerade. Vid biblioteket 
var fOre denna omorganisation anstallda overbibliotekarien, en 1 :e bibliotekarie, tva 2:e 
bibliotekarier, fern amanuenser av hogre grad och fyra av lagre grad. Dessa tjanster 
skulle enligt den nya organisationen goras om till tva l.e bibliotekarier, tre 2:e 
bibliotekarier fyra amanuenser och tre kontorsbitraden utan akademisk utbildning. 
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Planen skulle genomforas successivt. 1940 andrades detta igen, sa att det nu skulle 
· finnas tre I.e bibliotekarietjanster och tva 2.e (Arsberattelse 1940). Fran 1945 inrattas 
aterigen en ny 2:e bibliotekarietjanst som skulle arbeta som bitradande chef i 
lfmeexpeditionen och dar leda och delta i den lOpande verksamheten, och darmed avlasta 
avdelningsforestfmdaren. Totalt fanns nu 23 personer anstallda. 
I arsberattelsen for 1960 kan man se att den mer kvalificerade personalstyrkan numera 
har vaxt till en overbibliotekarie, fern 1 :e bibliotekarier, fern bibliotekarier, tre 
bitradande bibliotekarier och tva amanuenser. Totalt fanns nu 58 stycken anstallda 
inklusive bitraden, vaktmastare, bokbinderiarbetare med flera (Arsberattelse 1960, s. 8). 

I arsberattelsen for 1955 kan man se att det nu forekommit vidareutbildning for assistent 
och bitradespersonal under ledning av overbibliotekarien. Dessa kurser har sen fortsatt 
och tagit upp olika bibliotekstekniska amnen, 1957 var det till exempel klassificering 
som togs upp (Arsberattelse 1957, s. 3). 

I reglementena fran 1890-talet narnns ingenting om migra kompetenskrav varken for 
bibliotekarier eller amanuenser. Det finns ingenting formellt nedskrivet om detta forran i 
det utOkade reglementet fran 1929. I § 9:4 star att: "Till overbibliotekarie ager styrelsen 
ratt att utan ansokan kalla synnerligen val kvalificerad person. Beslut om dylik kallelse 
rna icke fattas, utan att minst sex av styrelsens ledamoter darom aro ense". 
Vad galler 1 :e bibliotekarietjanst ska ovcrbibliotekarien till styrelsen avge ett 
forberedande utlatande i arendet. For tillsattandet av 2:e bibliotekarietjanster och for 
amanuenser ska overbibliotekarien avge ett forslag efter horande av 
avdelningsforestandarna. 

I § 10 regleras kraven for anstallning som amanuens. Personen i fraga ska ha i godkand 
studentexamen minst godkanda insikter i tyska, engelska , franska och latin; ska ha 
avlagt licentiatexamen inom nagon av de fyra fakultetema, eller ocksa ha avlagt 
kandidat- eller ambetsexamen inom den filosofiska fakulteten och en kandidatexamen 
inom annan fakultet; ha genomgatt minst tre manaders provtjanstgoring vid Goteborgs 
Stadsbibliotek och da visat lamplighet for yrket. Fran kravet pa provtjanstgoring kunde 
bortses om personen varit anstalld vid annat vetenskapligt bibliotek, eller har intyg om 
godkand provtjanstgoring pa Kungliga biblioteket eller nagot av universitetsbiblioteken. 

Vad galler befordringsgrunder star i reglementet att lasa att man ska ta hansyn till de 
sokandes vetenskapliga forutsattningar for bibliotekarietjanst, deras utbildning inom 
yrket, samt deras duglighet och lamplighet. Ar de sokande jambordiga efter detta kan 
aven tjanstear aberaknas (Reglemente 1929 § 10:3). Dessa bestammelser har inte 
andrats i reglementet for 1953. 

Fran 1935 firms handlingar bevarade som visar pa vilka befordringsgrunder som 
betydde mest, vid tillsattandet av en andre bibliotekarietjanst dar det star mellan 
docenten Kleberg och amanuensen Hamlin. Overbibliotekarien Hallberg skriver bland 
annat i sitt yttrande till styrelsen att: 
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"Pa tal om utbildning kan jag ej underHita att ge uttryck at min rriening, att at 
densamma icke far fastas ett alltfor stort avseende. Detta uttalande far icke 
missforstas. Kravet pa tillracklig utbildning ar oeftergivligt,- det ar f.o. pa grund 
harav som tva ars tjanst inom universitetsbiblioteken och Kungl.biblioteket 
enligt praxis utgor minimum vid befordran till andre bibliotekariebefattning, 
naturligtvis emedan tillracklig utbildning icke anses kunna emas under kortare 
tid. Och en mangarig traning ar fOr visso mycket betydelsefull, alldeles sarskilt 
mahanda betraffande katalogiseringsarbete. Men den synpunkten bor ocksa 
beaktas, att en verkligt duglig och lamplig biblh)teksman enligt all erfarenhet 
utan stOrre svarighet satter sig in i nya uppdrag och goromal.. .. " 
(Handlingar ... s.l3-14). 

Hallberg menade att tjansten skulle ga till Kleberg eftersom Hemlins langre 
t]anstgoringstid inte vagde upp Klebergs vetenskapliga meriter, sarskilt som denne 
ocksa enligt Hallberg visat sig synnerligen duglig och lamplig for arbetet. Hallberg fick 
bifall av I.e bibliotekarie Broberg, och 2:e bibliotekarie Molin, medan 1 :e bibliotekarie 
J.V. Johansson anmalde avvikande mening enligt foljande da han ansag att Hemlin 
borde fa ~ansten: 

"Jag har darvid tagit sarskild hansyn till a ena sidan Hemlins vunna utbildning i 
tjansten, vilken jag anser vara betydligt mer omfattande an Klebergs, samt hans 
enligt min mening under de tre sista aren mera mangsidiga och ansvarsfulla 
tjanstealigganden, vilka han fullgjort pa ett satt, sam fortjanar de hogsta vitsord 
och darjamte givit mig ett bestamt intryck av att han utvecklats och vuxit med 
uppgiften, a andra sidan Klebergs overlagsenhet i fraga om vetenskapliga 
fOrutsattningar for bibliotekstjanst" (ibid s.6). 

Johansson menar att detta gor de bada kandidaterna liksUillda och enligt reglementet ska 
da aven tjanstgoringstid vagas in i beslutet. Hemlin hade dajobbat i biblioteket i 8 ar 
och 1 manad, medan Kleberg endast tjanstgjort i 3 ar och 10 manader (ibid). 
Johansson tar aven upp det faktum att nar Hemlin anstalldes som e o amanuens 1927 
fordrades for anstilllning som amanuens inte hogre utbildning an filosofie 
kandidatexamen. I reglementet fran 1929 gjordes detta om sa att de fern ordinarie 
amanuensbefattningarna successivt drogs in och omvandlades till tva 
bibliotekariebefattningar och tre kontorsbitradestjanster. Samtidigt kravdes for 
anstallning som bibliotekarie minst :filosofie licentiatexamen, vilket gjorde att de e.o 
amanuenser som inte hade denna utbildning endera tick se till att skaffa sig detta for att 
kunna komma i fraga for befordring, eller stanna kvar som obefordrade amanuenser 
(ibid s. 7). Detta gjordes till stor del for att oka befordringsmojlighetema, men enligt 
Johansson blev det i sjalva verket sa att de e.o amanuenser som skaffat sig den begarda 
kompetensen precis som Hemlin, istallet forbigatts av yngre sokanden (ibid s.8). 
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5. Analys 

Har skajag diskutera de faktajag presenterat i tidigare kapitel genom attjfunfora 
forhallandena vid Goteborgs stadsbibliotek med forst och framst Lunds och Uppsalas 
universitetsbibliotek. Universitetsutredningen fran 194 7 Jigger aven den till grund for en 
del av diskussionen. 

5.1 Att stalla material till forfogande 

Accession 

Bra samlingar som framforallt motsvarar de funnen som ges vid univers!tetet, iir 
naturligtvis en nodvandighet for att biblioteket ska kunna ge sina anvandare en bra 
service. Det kravs ofta bade aktuell information och aldre material for att anvandarna 
ska kunna !a den information de behover. God service tycker jag alltsa innebiir att 
biblioteket ager eller kan skaffa ett brett material som innehiiller gammal som ny · 
information fran hela varlden inom de amnesornraden som biblioteket sagt sig 
representera. 

I den statliga utredningen om universitetsbibliotek gjord 1947 slas det fast att: 
"Universitetsbibliotekens framsta uppgift ar att tillhandahalla forskarpubliken den 
behovliga litteraturen" (1945 ars ... s. 7). I Roos undersokning 1988 sager ocksa 
forskama och larama &tt de anser samlingarna vara den viktigaste tjansten i biblioteket. 
Uppsala UB och Lunds UB har en mer universell uppgift an Goteborgs stadsbibliotek 
och maste darfor samla litteratur inom de fiesta vetenskaper, medan Goteborgs 
stadsbibliotek i stOrre grad kan koncentrera sig pa de funnen som studeras vid Goteborgs 
hogskola och aven vid Goteborgs museum. 

Saval de amerikanska universitetsbiblioteken, de bacia aldre svenska 
universitetsbiblioteken och kanske framforallt Goteborgs stadsbibliotek, med tanke pa 
inkopsanslagen, har hela tiden varit beroende av gavor och donationer for att kunna 
bygga upp sina samlingar. Speciellt Goteborgs stadsbibliotek som ett nystartat, icke
statligt, bibliotek var beroende av donationet for att overhuvudtaget kunna erbjuda sina 
lantagare nagorlunda stora och breda samlingar. Problemet med att vara beroende av 
donationer ar att det kan vara svart att systematiskt bygga upp sina samlingar i och med 
att man kanske inte alla ganger riktigt vet vad gavoma innehaller. A andra sidan kunde 
sakert en del av inkommet material, dupletter o dyl., saljas och inkomstema Higgas pa 
inkop av litteratur man hellre ville ha. 

Goteborgs stadsbiblioteks inkopsanslag skulle dessutom racka till att kopa in svensk 
litteratur i och med att man trots ihardiga pastOtningar inte fick gratis tillgang till 
svensktrycket forran 1921 och da i begransad omfattning. Likstallda med 
universitetsbiblioteken blev man inte i detta avseende forran 1950. 
Detta var naturligtvis ett problem for biblioteket, ju fler becker man kunde !a gratis, 
desto mer utlandsk litteratur kunde kopas in och darmed skulle litteraturservicen aka. 
I USA har universitetsbiblioteken aldrig haft gratis tillgang till det inhemska trycket, sa i 
detta avseende hade de svenska biblioteken en fordel framfor de amerikanska. 
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Nar det galler de for biblioteken sa viktiga intemationella bytesforbindelsema hade 
naturligtvis Uppsala UB och Lunds UB ett stort forsprang framfor det nystartade 
Goteborgs stadsbibliotek. Man satsade dock ganska mycket tid pa att bygga upp sadana 
forbindelser i Goteborg och biblioteket tillsammans med KVVS lyckades att relativt 
snabbt bygga upp ett ganska brett nat av intemationella kontakter. Detta var siikert till 
stor nytta for den mer avancerade och forskningsinriktade biblioteksbesokaren, da detta 
material var svart att komma over. 

G6teborgs stadsbibliotek hade langt ifnm lika bra finansiella resurser som de b:'1da aldre 
universitetsbiblioteken foratt kopa in becker, vilket gjorde att de till stor del fick 
specialisera sig pa att kopa litteratur inom de fack som hogskolan representerade. 
De bada universitetsbiblioteken hade ungefar lika stora inkopsanslag, aven om Uppsala 
UB lag nagot hogre. 1907 hade Uppsala UB ett inkopsanslag pa 60 000 kronor att 
jlimforas med Goteborgs stadsbibliotek som fortfarande 1915 endast hade drygt 14 000 
kronor att rora sig med, vilket tredubblades efter den mycket viktiga Heymanska 
donationen till nastan 44 000 kronor 1916. 1935/36lag Uppsala UBs inkopsanslag pa 
148 500 kronor och Lunds UBs anslag 1938 var 127 000 kronor, medan Goteborgs 
stadsbibliotek i medeltal under aren 1931-40 anvande 60 000 kronor arligen till 
bokinkop 

Nar man ser dessa siffror ar det ganska imponerande att Goteborgs stadsbibliotek 
lyckades att utOka sina samlingar sa mycket som de bevisligen gjort. Tydligen satsade 
man hart och lade ner mycketjobb pa att systematiskt bygga upp sina samlingar som, 
aven om de var mindre an universitetsbibliotekens, iindock var sapass breda att de 
efterhand tycks att ha fungerat mycket val ur servicesynpunkt for de allra fiesta 
besokare. Jiimfor man de knappa bestandsuppgifter jag har sa ser man hur langt efter 
Goteborgs stadsbibliotek lag nar det gallde samlingarnas storlek. 1886 hade Uppsala UB 
ca 230 000 volymer motsvarande 10 200 hyllmeter medan Goteborgs stadsbibliotek 
1894 hade 60 000 volymer och antalet hyllmeter var nagon gang under 1894-1900 
uppmatt till2 551.5 meter. I slutet av perioden somjag tittat pa fanns i Uppsala UB 
1947 ca 30 000 hyllmeter, i Lunds UB ca 23 500 hyllmeter och i Goteborgs 
stadsbibliotek 1954 18 900 hyllmeter. Detta innebar alltsa att tillvaxttakten under denna 
tidsperiod var betydligt snabbare i Goteborg an vid universitetsbiblioteken. I Goteborg 
har bestandets storlek matt i meter mer an sjudubblats, i Uppsala ungefar tredubblats 
och i Lund nastan fyrdubblats. 

Lan och laneregler 

God service kraver att man ska kunna fa lana hem det material man vill ha, och att detta 
ska vara ti!Hi.tet for alla. Dessutom kravs det att man ska kunna reservera becker som fdr 
tillfallet ar utlanade. For de ra typer av material som inte kan lanas ut, t ex 
uppslagsbocker o dyl. kravs att det finns bra mojligheter att sitta och studera pa stallet 
(se Lokaler). For material som biblioteket inte sjalva ager, eller kan kopa in, ska fjarrlfm 
kunna erbjudas. I 1988 ars anviindarundersokning i Goteborg visade det sig ocksa att 
forskare/Hirare framst kom till biblioteket i syfte att lana material, medan de studerande 
frlimst kom for att utnyttj a lasesalama. 

Jiimforelser med USA ar svara att gora da jag fann valdigt lite uppgifter om laneregler i 
amerikanska bibliotek. 
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I Sverige verkar det som om de tre biblioteken har haft likartade laneregler. Detta ar inte 
sa konstigt da Uppsala och Lunds UBs reglementen verkar att ha varit i stort sett 
overensstfunmande pa de fiesta punkter vilket gjorde att skillnadema dem emellan 
endast blev marginella. Goteborgs stadsbiblioteks reglemente var aven det paverkat av 
universitetsbibliotekens, men rued den stora skillnaden att de i lika stor grad vande sig 
till allmiinheten som till hogskolans studenter, larare och forskare . Lunds och Uppsalas 
UB kravde borgen fran en larare for att studenter skulle fa lana hem bocker. Pa 
Goteborgs stadsbibliotek kravdes att lantagaren hade en i Goteborg bosatt "vederhaftig 
person" som borgensman. Detta borgenskrav kan ha hindrat vissa fran att ra ta del av 
bibliotekens service, men personligen tror jag inte att detta var nagot stOrre problem. 

Vissa typer av material har hela tiden varit undantagna for hemlan pa alia tre 
biblioteken. Hit hor refetenslitteratur som uppslagsbocker och lexikon, sallsynta aldre 
·bocker och handskrifter, forstroelselasning d.v.s. skonlitteratur pa svenska och senare 
aven danska och norska, ·barnbocker och skolbocker. Restriktioner gall de ocksa fOr 
kurslitteratur; om biblioteket endast agde ett exemplar lanades detta inte ut. Dessutom 
var mindre larobocker undantagna fran IAn. 

Ur servicesynpunkt ar det en avvagning vad som ska lanas ut och vad som en bart far 
anvandas pa stallet. Jag menar att de restriktioner som gallt vid biblioteken kan anses 
som rimliga; till exempel kan uppslagsbocker liksom enstaka exemplar av kursbocker 
anvandas av mfmga fler om de inte lanas ut. Service till manga fick ga fore service till 
enstaka personer. Att skonlitteratur inte var for hemlan var inte heller sa konstigt. 
Lantagama kunde da istallet vanda sig till folkbibliotek. 

Pa Goteborgs stadsbibliotek hade hogskolans larare, intendentema vid museet samt · 
personer sysselsatta med vetenskapligt arbete foretrade tilllan, vilket naturligtvis kunde 
inverka negativt pa servicen till ovriga kunder, om de intresserade sig fOr samma slags 
material. Larama och forskama var dock inte sa manga att det kunde utgora nagot stOrre 
avbrack i servicen till ovriga personer. 

Fjarrlan har aUt sedan slutet av 1800-talet saval i Sverige som i USA varit en mojlighet 
for lantagaren om det egna biblioteket inte agt efterfragad litteratur. En stor skillnad 
landema emellan verkar vara att i Sverige var lanen till for forskning eller allvarligare 
studier, men i USA fanns inga sana krav utan aven genomsnittskunden kunde begara 
fjarrlan om boken de onskade inte fanns pa det egna biblioteket. Tillkomsten av den 
svenska gemensamma accessionskatalogen 1888 verkar innebara att biblioteken var 
positivt installda till att fjarrlanen skulle oka liksom reglerna fran 1915 och 1935. I USA 
kom inga gemensamma regler forran 1916. Reglerna om fjarrlan gjorde att de svenska 
biblioteken var ganska likstallda nar det galler denna service, med den skillnaden att det 
blev dyrare for Goteborgs stadsbibliotek eftersom de inte hade den fribrevsratt som 
universitetsbiblioteken hade. Detta kunde kanske gora att man behandlade fjarrlanen 
mer restriktivt i Goteborg och verkligen kontrollerade lantagarens skal tilllaneansokan. 
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Oppna hyllor 

Jag menar att det innebar god service niir man sjalv kan ga och plocka i hylloma och att 
ju mer av materialet som kan f6rvaras i oppna magasin desto battre. Ofta kan det vara 
svart att veta vad en bok tar upp bara genom att titta pa informationen i katalogen. 
Troligtvis kommer manga av de backer som bestalls fram aldrig till anvandning. For 
lantagaren ar det da inte siirskilt tillfredsstallande att vara tvungen att vanta ens ett par 
timmar pa en bok som inte inneholl den information man forvantade sig. Problem med 
oordning och stolder anfordes pa den har tiden som storsta hindren mot oppna hyllor. 
For denna serviceaspekt foreligger det valdigt stora skillnader mellan USA och Sverige. 
I USA oppnades nagra bibliotek for vissa gmpper redan pa 1880-talet men det tog nagra 
decennier innan alla fick denna mojlighet. For studenter pa lagre nivaer oppnades 
istallet siirskilda rum dar den litteratur de forvantades anvanda fanns uppstalld. 

De svenska forskningsbiblioteken forblev slutna anda fram till slutet av 1960-talet dade 
oppna samlingama blev vanligare aven har och idag anses som normala atminstone pa 
de mindre hogskole- och forskningsbiblioteken. Fortfarande forvaras dock stora delar av 
Lunds UBs, Uppsala UBs och GOteborgs UBs samlingar i slutna magasin. Fram till 
slutet av 1960-talet fanns dock endast viss referenslitteratur i lasesalarna samt vissa 
kursbokssamlingar fritt tillgangliga for lantagarna. Allt annat var tvunget att bestilllas 
fram fran magasinen. 

Goteborgs stadsbibliotek gjorde under 1915-1916 ett f6rsok art oppna vissa magasin for 
en utvald skara av lantagarna, men forsoket fall inte val ut, utan avslutades efter ganska 
kort tid. Detta visar dock att man var oppen for nya ideer nar det gilllde service till 
lantagama, aven om det inte fungerade denna gang. 

Oppettider 

For bra service gallande oppettider galler att biblioteket bor vara oppet i stort sett hela 
dagen, men framfOrallt art det ar oppet pa tider da besokarna har mojlighet att ga dit. 
Detta bekraftas i Roos undersokning 1988 da oppethallande pa kvilllar och helger ansags 
vara en av de viktigaste delarna i bibliotekets service. 

I slutet av 1800-talet lag de svenska biblioteken langt efter de amerikanska i antal 
oppettimmar. De amerikanska hade da oppet ca 12 timmar per dag, de svenska inte ens 
halften sa lang tid. Oppettiderna pa Goteborgs stadsbibliotek foljer ungefar sarnma 
utveckling som i Lund och Uppsala. 1890 holls Goteborgs stadsbiblioteks expedition 
oppen 2 timmar per dag och Hisesalen ytterligare 2 timmar. I Lund var oppettiderna 
1885 4 timmar per dag, for att 1915 ha utOkats till6 timmar plus 3 ytterligare for 
lasesalarna. Motsvarande tider i Goteborg var da 5 plus 3. Nagot langre oppethallande 
var sakert inte mojligt med tanke paden ganska tataliga personalstyrkan. Utvecklingen i 
Sverige gick langsamt och inte forran efter andra varldskriget var man uppe i sarnma 
antal oppettimmar som USA haft redan 50 ar tidigare. 
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. Ur servicesynpunkt sett maste de svenska bibliotekens oppettider anses varit ganska 
snalt tilltagna anda till slutet pa 1940-talet. Lange var det endast Hisesalama som var 
oppna pa kvallstid, mlgra hemlan lamnades da i regel inte ut och lasesalslanen skulle ha 
bestallts upp ur magasinen i forvag. Att endast kunna lana och bestalla upp bocker fran 
magasinen under de fa timmar biblioteket under 1900-talets forsta halft var oppet pa 
dagtid maste ha varit en begransning i servicen, kanske speciellt for de av lantagama 
som inte arbetade/studerade pa universitetet eller hogskolan, utan hade andra sysslor att 
utfora pa dagtid. Visserligen kunde material aven bestallas fram per post, eller till och 
med per telefon i vissa fall, men detta var sa klart ingen hjalp om man dessutom 
behovde titta i katalogema for att finna boken. 

5.2 Vagledning 

Referensservice 

God service borde innebara att hjalp att hitta material eller svar pa en fraga erbjuds till 
de som vill ha det i den grad det efterfragas. 

USA ar ett foregangsland i fraga om referenshjalp. Lantagaren har anda sedan 1880-talet 
pa manga bibliotek haft speciella referensbibliotekarier att vanda sig till for att ra hjalp 
att utnyttja biblioteket och dess samlingar, aven om det skedde i olika grad pa olika 
bibliotek da manga ansag att man inte skulle gora studentemas jobb at dem. 1915 
erbjods referenshjalp vid de fiesta amerikanska universitetsbibliotek aven om hjalpen 
ofta inskrankte sig till att tillhandahalla och visa hur referensverk, kataloger och 
bibliografier anvandes, ofta kallat konservativ referenshjalp. 

I Sverige fanns inga speciella referensavdelningar under den tidsperiod jag tittat pa. 
Daremot horde viss upplysningstjanst till Hineexpeditionens uppgifter och derma verkar 
ha varit av ungefar samma art som den konservativa referenshjalpen i USA. I 
referensservice ingar ocksa att ge ut tryckta guider som beskriver hur biblioteket ska 
anvandas. Goteborgs stadsbibliotek gav ut en sadan vagledning 1947 dar man bland 
annat utforligt beskrev hur bokrekvisitioner skulle fyllas i. Detta kunde sakert vara nog 
sa knepigt for manga besokare, men i denna vagledning beskrevs hela proceduren 
utforligt och var sakert till stor hjalp for mindre vana besokare. 

Anvandarutbildning 

God service borde ocksa innebara att lara anvandama hur de ska anvanda biblioteket for 
att fa ut mesta mojliga av dess samlingar. 

Anvandarutbildning har lika lite som referensservice nagon lang historia i Sverige till 
skillnad mot USA. I USA halls den f6rsta kursen redan pa 1880-talet, i Sverige verkar 
det som om Goteborgs stadsbibliotek forst ute med kurser for studenter 1939, alltsa 
langt efter USA men redan innan det ens blivit rekommenderat pa de svenska tekniska 
hogskoloma 1944. Uppsala och Lunds universitetsbibliotek har troligtvis varit langt 
efter Goteborgs stadsbibliotek i detta avseende, da den enda uppgift jag funnit om 
anvandarutbildning pa dessa bibliotek under den har undersokta tidsperioden, galler 
visning av biblioteket for nyinskrivna studenter i Uppsala i borjan pa 1950-talet. 
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Vad som fick Goteborgs stadsbibliotek att borja med detta kanjag endast spekulera om, 
men mojligtvis kan det bero pa att GOteborgs stadsbibliotek gama sag sig sjalva som ett 
bibliotek av "public library-typ", enligt amerikansk modell, och darfor i storre grad tog 
till sig de amerikanska ideema an vad universitetsbiblioteken, som till storsta delen 
utnyttjades av forskare, gjorde. 

5.3 Lokaler 

Lasesalar 

Ett stort utbud av Hisesalar iir en nodvandighet for en god service pa bibliotek i och med 
att mycket material inte lanas ut och att man for att klara studiema behover tillgang till 
en hel del uppslagsbocker av varierande art. Uisesalama bor dessutom vara oppna sa 
lange som mojligt for att var och en ska ha mojlighet att utnyttja biblioteket pa tider som 
passar dem. Detta var den service som totalt sett ansags som den viktigaste pa 
biblioteket enligt Roos undersokning. 

Antalet Hiseplatser har all tid varit ett start problem for de svenska bibliotek som 
behandlas har. Lokalema har inte vaxt i sarnma takt som antalet studenter. De 
tillbyggnader som skedde blev ofta overfulla igen inom nagra ar, i alla falllangt innan 
man planerat. Bibliotekspersonalen var medvetna om problemet och forsokte ofta 
anordna provisoriska platser mellan hyllrader och i tidvis lediga lokaler som styrelserum 
och liknande. Uppsala UB mer an tiodubblade antalet platser mellan 1916 och 1944 och 
hade da totalt 341 platser. Lunds UBs platser okade inte lika snabbt; de hade redan 1885 
40 platser men det drojde till1954 innan man var uppe i 300. I Goteborg gick 
utvecklingen annu Hingsammare; man hade 1900 41 stycken platser och 1954 var antalet 
124. Man bor dock komma ihag att antalet studenter och forskare var mindre i 
GOteborg, sa sett till antal platser per student lag man inte sa langt efter. Trots detta var 
overfulla lasesalar ett start problem, och tyvarr har det val inte blivit battre med aren. I 
Roos undersokning pa Goteborgs universitetsbibliotek fran 1988 anser studentema att 
det otillrackliga antalet laseplatser iir ett stort problem. 

Oppettidema har blivit battre och biittre under Arens lopp. Uisesalama var redan i borjan 
pa 1900-talet oppna langre an biblioteket i ovrigt och under slutet av den undersokta 
perioden var atminstone i Goteborg Uisesalama oppna anda till 22.00 efter onskemal 
fran studentema. 

Apparatur och ovriga utrymmen 

Med de fa uppgifter jag har funnit om detta ar det svart att gora nagon bedomning. Jag 
tror dock inte att skillnadema mellan biblioteken varit sa stora i detta sammanhang. Den 
stOrsta delen av den tekniska upprustningen har ju ocksa siikert skett efter 1960 och 
behandlas diirfor inte har. Den apparatur som fanns kom forst i USA diir den uppfanns, 
men de svenska biblioteken verkar att ha varit med ganska bra och skaffat atminstone 
skrivmaskiner, nagra fotostat- och kopieringsmaskiner av olika slag och aven nagon 
microfilmsliisare. 
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5.4 Kataloger 

Nar det galler kataloger innebar god service att de ska vara latta att hitta i. Det ska heist 
finnas olika ingangsmojligheter, sa att man har mojlighet att soka pa flera olika satt, och 
katalogreglema bor vara lika pa olika bibliotek for att underlatta for anvandarna. 
Naturligtvis ar det viktigt att hela materialet finns i nagon katalog. 

I Sverige var det Kungliga biblioteket som var Iedande nar·det gallde 
katalogiseringsregler, och de var i sin tqr paverkade av intemationella regelsamlingar. 
Dock bestamde varje bibliotek anda till 1958 sina egna katalogiseringsregler och 
utformning av kataloger, aven om man ofta var influerade av varann. 
Lunds UB borjade katalogisera sina samlingar efter modema regler 1883, delvis 
paverkade av Kungliga bibliotekets regelsamling fran 1866. Goteborgs stadsbibliotek 
borjade omkatalogisera sina samlingar 1890 och var da influerade av reglema fran 
Lund. I utredningen om universitetsbiblioteken tas katalogforhallandena vid Lunds och 
Uppsala universitetsbibliotek upp till diskussion och de f'ar- speciellt Uppsala- ganska 
dalig kritik. Det slas fast att: "Uppsala Universitets Biblioteks kataloger lida namligen 
av mycket stora svagheter. Den alfabetiska katalogen, grundstenen i det dagliga arbetet, 
ar ofullstandig, olikformig och darfor svaranvand. En systematisk realkatalog saknas 
helt, varigenom en overblick over vad biblioteket ager inom ett visst amnesomrade och 
dess underavdelningar praktiskt taget omojliggores .. . " (1945 ars ... s.35). Utredningen 
menar art den alfabetiska katalogen maste omarbetas samt art en realkatalog och en 
platskatalog snarast maste.upprartas. For Lunds UBs del anses situationen langt bartre, 
men den systematiska katalogen behover ses over och modemiseras. Dessutom bor en 
slagordskatalog upprattas liksom specialforteckningar (ibid). 

Med ledning av vad som sas i denna utredning verkar det som om Goteborgs 
stadsbibliotek efterhand kom bade ikapp och kanske till och med forbi de bada 
universitetsbiblioteken i fragaom katalogservice. Visserligen drojde det anda in pa 
193 0-talet inn an hela samlingarna var katalogiserade i bade real- och nominalkatalog, 
men arbetet fortsatte sedan med att den gamla realkatalogen som forts over till cards 
omvandlades till en platskatalog 1945 och 1947 infordes aven.en slagordskatalog for att 
ytterligare underlatta for allmanheten att hitta sokta arbeten. 

5.5 Personalen och deras kompetens 

Personalen bor habra utbildning och dessutom mojlighet till vidareutbildning for att sa 
bra som mojligt kunna hjalpa bibliotekets besokare tillratta. God service innebar ocksa 
att det firms ert tillrackligt stort antal anstallda for art saval yttre som inre tjanst ska 
hinnas med. 

I USA liksom i Sverige kravdes det under hela den har aktuella tidsperioden hog 
akademisk utbildning for att jobba som bibliotekarie eller amanuens pa ett vetenskapligt 
bibliotek. Daremot har inte forkunskaper inom det bibliotekstekniska omradet ansetts 
lika viktiga. Det verkar ha ansetts som om sadana kunskaper lika val kunnat skaffas pa 
plats. I USA kunde dock en lagre akademisk utbildning kombinerad med 
bibliotekshogskola ersatta kravet pa hogre vetenskaplig utbildning. 
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I Sverige fanns inga formella kompetenskrav nedskrivna forran 1915 da de infordes i 
universitetsbibliotekens reglementen. Goteborgs stadsbibliotek antog samma 
kompetenskrav i sitt reglemente fran 1929. Dessa krav gallde dock enbart den 
akademiska utbildning som kravdes innan ansHillning; inga enhetliga krav fanns pa 
kunskaper inom biblioteksteknik utan detta var tydligen upp till biblioteken sjalva. Forst 
1946 inforde Uppsala UB krav pa att personer som onskade anstallning skulle visa att 
de beharskade aven bibliotekskunskap. Nagot liknande krav pa tentiunen verkar inte ha 
funnits i Lund och Goteborg, men det ar vai troligt att man under den tre manader langa 
provtjanstgoringen da man ska: ha befunnits lamplig for tjansten, aven var tvungen att 
uppfylla vissa interna krav pa bibliotekstekniska kunskaper. 

Daremot vagdes aven bibliotekstekniska kunskaper in nar det gallde befordring aven om 
det var de vetenskapliga meriterna som vagde tyngst. Det kan kanske diskuteras om det 
ur servicesynpunkt alla ganger var sa bra att heist befordra dem med basta vetenskapliga 
meriter istallet for de med mesta erfarenheten av biblioteksarbete. Erfarenhet var sakert 
till stor hjalp nar det gallde att hjalpa lantagare inom skilda amnesomniden att hitta ratt. 

Alia tre biblioteken har haft likartad personalutveckling. Antalet hogre tjanster har varit 
ganska konstant under hela perioden. Den personalOkning som skett har framst skett 
bland bitraden med Uigre utbildning, men inte heller denna kategori bar vuxit i takt med 
arbetsuppgiftema. I och med att det blev fler besokare fick ocksa alia i personalen mer 
att gora. Ofta fick personal som egentligen skulle arbeta med inre tjanst hjalpa till i yttre 
tjanst med att betjana anvandarna, vilket i sin tur gjorde att katalogiseringsarbete med 
mera slapade efter. I utredningen fran 1947 sags att for vitala arbetsuppgifter som 
forarbeten till bokforvarv, katalogbehandling och dylikt, "vilkas snabba och korrekta · 
losande ar av vital betydelse for institutionens funktionsduglighet" ( 1945 ars ... s.32), har 
inte personalstyrkan rackt till pa flera ar. 

For lite personalleder ohjalpligt till sanue service inom flera omraden. Tydligen har det 
pa alia tre biblioteken varit sa att man forst och framst satsat pa den direkta servicen att 
hjalpa lantagarna varigenom den indirekta servicen med bland annat katalogarbete blivit 
lidande, som sen sakert i sin tur gjorde att lantagarna behovde mer hjalp osv. 

5.6 Ovrigt 

Om man jamfor med resultaten i Ginmans finska undersokning sa verkar det sa vitt som 
jag kan bedoma som om Goteborgs stadsbibliotek tillhor de utvecklingsmedvetna 
biblioteken. Nar det galler kunderna sa var det aven har sa att de kunde lamna 
inkopsforslag, och att man i viss man lyssnat pa dem gallande oppettider visar det 
faktum att lasesalarna bolls oppet till 22.00 efter onskemal fran studenterna. Man var 
ocksa tidigt ute med att erbjuda anvandarutbildning till studenter. Goteborgs 
stadsbibliotek verkar ocksa ha varit positiva till forandringar och vagat prova nya ideer, 
bland annat genom forsoket med oppna hyllor. Man har bela tiden stravat efter att 
personalen skulle ha en bra akademisk utbildning i botten innan de kom till biblioteket 
och att de darefter larde sig det bibliotekstekniska. I slutet av undersokningsperioden 
fick ocksa bitradespersonal mojlighet till vidareutbildning. 
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6. Slutsats 

Det generella intrycket jag :fatt av denna undersokning ar att Goteborgs stadsbibliotek 
nar det galler service med vissa undantag lag pa ungefar samma niva som de bada 
universitetsbiblioteken. Aven nar man jamfor medUSA ligger Goteborgs stadsbibliotek 
ganska val framme. 

6.1 Att stalla material till forfogande 

Vad galler samlingarna var dessa visserligen mycket mindre an vid de bada 
universitetsbiblioteken, men i gengald satsades det pa de amnen som var mest 
efterfragade, det vill saga framst pa de amnen som kunde studeras vid Hogskolan. 
Bibliotekets personal har lagt ner stort arbete pa att kunna erbjuda lantagarna relevant 
litteratur. Lanereglema favoriserade visserligen hogskolans Hirare, men detta var 
troligtvis inte till sa stort men for ovriga da hogskolans personalstyrka inte var sa stor. 
Goteborgs stadsbibliotek var inte radda for att folja med i utvecklingen. De provade nya 
ideer, bland annat genom att genomfora ett forsok med oppna hyllor, aven om detta inte 
fall val ut. Oppettidema var liknande de som radde vid de tva universitetsbiblioteken. 

6.2 Vagledning 

Jamfort medUSA Jigger saval Goteborgs stadsbibliotek som universitetsbiblioteken 
langt efter gallande denna serviceform. Den referensservice som fanns att tillga erbjods i 
Ianeexpeditionema och med tanke pa att man ofta var underbemannade sa kunde 
Iantagama sakert inte alltid rakna med att fa alltfor kvalificerad hjalp. 

A ven nar det galler anvandarutbildning var de svenska biblioteken pa efterkalken mot 
de amerikanska. Goteborgs stadsbibliotek verkar dock ha legat langt fore sina kolleger i 
Lund och Uppsala nar det gallde att utbilda lantagama. De erbjod kurser till studenter 
redan fran 1939. 

6.3 Lokaler 

Inte heller har foreligger nagon stOrre skillnad mellan biblioteken. Tnmgboddhet ar ett 
aterkommande tema for alla biblioteken. Universiteten och hogskolan vaxte snabbt 
vilket okade trycket pa biblioteken snabbare an nagon kunnat rakna med. De Hisesalar 
som fanns blev darfor snabbt otillrackliga. 
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6.4 Kataloger 

I slutet av undersokningsperioden ligger Goteborgs stadsbibliotek ganska bra till niir 
man jiimfor denna indirekta service. Diiremot lag man efter de bada 
universitetsbiblioteken en bra bit in pa 1900-talet, da bristande resurser bade gallande 
ekonomi och personal gjorde att katalogiseringsarbetet inte hanns med. Senare 
omarbetades katalogerna flera ganger och nya kataloger for olika behov lades upp. Detta 
gjorde att man snart var ikapp bade Lund, men framfor alit Uppsala, i synnerhet for 
kataloger som allmanheten sjiilva kunde soka i. Till exempel infordes en 
slagordskatalog 1947, samma ar som sadana efterlystes i den statliga utredningen om 
universitetsbiblioteken. · 

Vad giiller katalogiseringsreglerna paverkades man av varandra vilket gjorde att det inte 
verkar ha forelegat nagra stOrre skillnader. 

6.5 Personalen och deras kompetens 

De hoga utbildningskraven var likartade bade i Sverige och USA, med den skillnaden 
att det forekom att amerikanska forskningsbibliotekarier aven hade utbildning fran 
biblioteksskolor som komplement till akademiska studier. Mellan de tre svenska 
biblioteken i min undersokning forelag inte hdler nagra stOrre skillnader eftersom 
Goteborgs stadsbibliotek paverkades av universitetsbiblioteken da de utformade sina 
reglementen. 
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_7. Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om den direkta och indirekta service som funnits vid Goteborgs 
stadsbibliotek (nuvarande universitetsbiblioteket) under period en 1891-1960. Jag gor 
ocksa vissa jamfOrelser med amerikariska fOrhallanden eftersom det var dar en stor del 
av servicefmmema utvecklades, samt med de bada aldre svenska universitetsbiblioteken 
i Uppsala och Lund for att se om ett relativt nystartat hogskolebibliotek som det i 
Goteborg som ocksa vande sig till allmanheten, kunde erbjuda samma service till siria 
lantagare. 

I kapitel ett diskuterar jag servicebegreppet samt avgransar mig genom att i forsta hand 
utga fran den uppdelning i indirekt och direkt service som Eeva-Maija Tammekann 
beskrivit. De direkta serviceformer jag undersoker ar "Att stallamaterial till 
forfogande", "Vagledning" och "Lokaler". De indirekta serviceformerna ar "Kataloger" 
och "Personalen och deras kompetens''. 

Kapitel tva behandlar dessa serviceformers, ofta amerikanska, framvaxt och utveckling 
samt forhallandena i Lund och Uppsala. Under rubriken "Att stalla material till 
f6rfogande" undersoks accessionen, dvs hur biblioteken skaffat sina samlingar och hur 
stort hestand de hade; Ian och laneregler, dvs vilka som fick lana och vilka regler som 
de hade att ratta sig efter; oppna hyllor, dvs om lantagarna haft nagon mojlighet att 
sjalva ta fram det material de ville ha, och ocksa vilka oppettider biblioteken haft. 
"Vagledning" innefattar referensservice och anvandarutbildning. "Lokaler" tar upp 
anvandarnas utrymmen som lasesalar, forskarrum och till viss del aven tillgangen till 
apparatur som kopieringsmaskiner och microfilmslasare. "Kataloger" behandlar vilka 
olika slags katalogiseringsregler och kataloger som funnits vid biblioteken och bur dessa 
fungerat ur servicesynpunkt. Slutligen tar jag upp "Personalen och deras kompetens" dar 
jag tittar pa vilka olika krav som stallts f6r att anstallas som bibliotekarie eller 
amanuens, och dessutom hur stor personalstyrkan varit. 

Det tredje kapitlet behandlar Goteborgs stadsbiblioteks historia. Ursprunget till detta 
bibliotek kommer fran Goteborgs museum grundat 1861 som ocksa hade ett 
vetenskapligt bibliotek som var oppet fOr allmanheten. Vid denna tid f6rdes ocksa 
diskussioner om att en hogskola borde upprattas i Goteborg, och da detta blev verklighet 
1891 blev Goteborgs museums bibliotek aven hogskolebibliotek och bytte i samband 
med detta narnn till Goteborgs stadsbibliotek. 

I kapitel fyra undersoks hur samma serviceformer som i kapitel tva fungerat ocb 
utvecklats pa Goteborgs stadsbibliotek. 

Uppsatsen avslutas med en analys over serviceformerna och jamforelser biblioteken 
emellan. Det visade sig att i de aUra fiesta fall var servicen vid Goteborgs stadsbibliotek 
likvardig med universitetsbibliotekens, ibland till och med battre. Samlingarna var i 
Goteborg betydligt mindre an bade Lund och Uppsala, men i gengald satsade man mest 
pa att kopa in bocker inom de amnen som kunde studeras vid hogskolan. Laneregler och 
oppettider har varit ganska likartade. Det omrade dar Goteborgs stadsbibliotek boll sig 
mest framme var inom anvandarutbildningen dar man tycks ha varit forst i Sverige med 
att erbjuda studenter kurser i bibliografi. 
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Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Bon\s ar en nationell hfigskola. Studenter kom
mer fran hela landet tor att studera har. Hogskolan bestar av 
fern institutioner och utbildningsprogram och kurser ges in om 
omradena bibliotekoch information, 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 linnu langre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
haradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

I nstitutionen 
bibliotekshogskolan 

BibliotekshOgskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I manga Ar var bibliotekshOgskolan i Bonis 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 poling (motsvarar Atta termi
ner), varav minst 80 poii.ng inom amnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

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