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1. Inledning 

 
Lunds universitetsbibliotek används i stor utsträckning av både studenter och 
forskare, både i Lund och via fjärrlån. Det har också en lång historia då det grundades 
1666 tillsammans med Lunds universitet i stort. 1 En lång historia full av intressanta 
utvecklingar och karaktärer. Men det är även ett universitetsbibliotek av stor vikt då 
det tar emot pliktexemplar och är ett av de största universitetsbiblioteken i Sverige. 
Då jag själv har använt mig mycket av detta universitetsbibliotek och eftersom jag är 
intresserad av bibliotekshistoria var jag nyfiken på just Lunds universitetsbiblioteks 
historia. Jag hade hört talas om Elof Tegnér och jag visste att Lunds 
universitetsbibliotek tog emot plikttryck (eller pliktexemplar) och bevarade dem. Men 
jag förmodade att Lunds universitetsbibliotek hade mycket mer intressant i sin 
historia och därför ville jag skriva min kandidatuppsats om just detta 
universitetsbibliotek. Förhoppningsvis kan denna uppsats kasta lite nytt ljus på några 
bibliotekshistoriska händelser.  
 
1.1. Bakgrund 

 
Lunds universitetsbibliotek (förkortat LUB) var Sveriges andra universitetsbibliotek 
under de två tidsperioder som denna uppsats hanterar. 2 Det andra 
universitetsbiblioteket var det bibliotek som i litteraturen ofta kallas LUB:s 
systerbibliotek, Uppsala universitetsbibliotek. Ett annat bibliotek som refererades till 
som systerbibliotek var det Kungliga biblioteket, det tredje av de stora 
forskningsbiblioteken vid denna tid. Men officiellt räknades det inte som ett 
universitetsbibliotek utan som ett nationalbibliotek. 3 Lund var alltså det största 
universitetet i södra Sverige. Under den första perioden, 1885 för att vara exakt, skrev 
bibliotekarien Elof Tegnér detta om LUB och relationen till dess två systerbibliotek: 
 

Mest kännas olägenheterna häraf vid det till volymantalet minsta af dessa bibliotek, i 
Lund, helst som detta, belägen i en aflägsen landsort, synes vara förlagdt utom de 
mecenaters synkrets, som årligen med frikostiga gåfvor ihågkomna de gynnsammare 
belägna systerbiblioteken med äldre anor.4  

 
LUB var alltså lillasystern. Universitetsbiblioteket i Lund var 1945 Sveriges näst 
största efter det i Uppsala. 5 Uppsalas UB var år 1945 större än LUB med sina 30 000 
m av samlingar mot LUB:s 23 500 m samlingar. 6 Lunds universitet spenderade därför 
en hel del tid med att kämpa för att få sina behov tillfredställda. Detta är något vi 
kommer se i båda tidsperioder som jag har undersökt. Att undersöka all dess historia 
hade varit ett för stort projekt men att strategiskt välja ut två perioder och analysera 
och jämföra dem kändes mer genomförbart.  
 

                                                 
1 Lunds universitet. LUB:s hemsida. Historik  om Ub - 1600-talet  http://www.ub.lu.se/o.o.i.s/7706  Datum: 11.11. 26 
2 Detta gäller alltså endast från 1883 och framåt. Det fanns andra universitetsbibliotek i Sverige tidigare men dessa tillhörde inte 
Sverige under de aktuella tidsperioderna. 
3 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 8 
4  Citerat ur Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Accessionskatalog  jemte bibliotekariens årsberättelse 1885, 
s III 
5 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 9 
6 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 9 



2 
 

Tidsperioderna jag har valt att studera är 1883 – 1900 och 1933 – 1950. Dessa 
tidsperioder valdes då de inte är för långt från varandra i tid och därmed för svåra att 
jämföra på grund av ofrånkomliga skillnader i ett universitetsbiblioteks utveckling. 
Just dessa perioder valdes också för att de trots sin närhet till varandra är väldigt olika. 
Den första perioden är sent 1800-tal med den välkände Elof Tegnér som chef. Några 
av de saker han var känd för var att han skapade den första gemensamma 
accessionskatalogen för Sveriges statligt styrda bibliotek, sitt släktskap med Esaias 
Tegnér och hur han moderniserade Lunds universitetsbibliotek. Detta var en tid då 
Lunds universitetsbibliotek gick från ett litet bibliotek utan elektricitet och med ett 
ineffektivt gammalt katalogiseringssystem till ett universitetsbibliotek som kom att bli 
känt som ett svenskt forskningsbibliotek att räkna med. Den andra tidsperioden var 
mindre händelserik inom biblioteket med två chefer, Gunnar Carlquist och Per 
Wilner, som individer ej blev lika kända som Tegnér. Utanför universitetsvärlden 
hände desto mer då andra världskriget ägde rum mitt i denna period. Det var ett annat 
Lunds universitetsbibliotek än i första perioden på vissa sätt. Kvinnliga anställda, 
tekniska framsteg och givetvis krigets påverkan. Men samtidigt så fanns det likheter. 
Utrymmesbrist och diskussioner om personalens villkor var till exempel viktiga frågor 
i båda våra perioder. 
 
De två perioderna hade sina egna historiskt viktiga punkter. I vissa fall var de interna 
som accessionskatalogen som skapades under vår första tidsperiod och i vissa fall var 
de externa som till exempel andra världskriget under vår andra tidsperiod. Jag 
kommer i denna uppsats se närmare på de två perioderna och jämföra dem med 
varandra. De två ämnen som jag kommer fokusera på i denna jämförelse är personal 
och lokal. Dessa två ämnen har jag valt eftersom de var av stor vikt för LUB under 
bägge perioderna och förekommer ofta i källmaterialet som jag har studerat. Detta 
gjorde dem perfekta för komparation, vilket är min valda metod för att studera dessa 
två perioder.   
 
1.2.  Syfte och frågeställning 

 
Syftet med denna uppsats är att jämföra två tidsperioder i Lunds universitetsbiblioteks 
historia och se vilka likheter och skillnader som kan ses i två aspekter: lokalfrågan 
och personalfrågan. Men också att titta på relationen mellan aktörerna och 
strukturerna i lokal- och personalfrågan. 
 
Mina frågeställningar kommer att vara; 
 
A) Vilka skillnader och likheter fanns mellan personal- och lokalfrågan vid LUB i 
slutet av 1800-talet jämfört med mitten av 1900-talet? 
 
B) Hur fungerade relationen mellan aktörerna och strukturerna gällande personal- och 
lokalfrågan i de två perioderna?  
 
Det bör tilläggas att frågeställning A kommer ta upp mer plats i min analys då det var 
min främsta fråga i både förberedelse och materialinsamling.  
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1.3.  Problembeskrivning 

Att se hur ett bibliotek har utvecklats är en intressant del av bibliotekshistoria. Det 
kan visa oss hur olika skeenden och personer kan påverka ett bibliotek och därmed 
visa oss hur våra bibliotek påverkas av oss och det som händer i samhället idag. Både 
personal- och lokalfrågan är ämnen som rör dagens bibliotek och att se hur de har 
hanterats förut kan ge både förslag på vad som bör göras och på vad som bör 
undvikas. Samhällsrelevansen i en uppsats som denna blir alltså att vi kan lära oss av 
det förflutna. Men det är inte bara LUB:s utveckling från den ena tidsperioden till den 
andra som ska undersökas här. I min andra frågeställning tar jag upp relationerna 
mellan de aktörer som ledde LUB och de strukturer som styrde. Vilken sorts makt 
hade aktörerna gentemot strukturerna? Och hur stort var strukturernas inflytande över 
aktörerna? Vem fattade vissa beslut och hur fattades de? Relationen mellan aktörer 
och strukturer i de båda perioderna kommer att ses över.   
 
1.4. Teori och metod 

 
De metoder jag har använt i denna uppsats är källanalys och komparativ metod med 
aktör - struktursansats. När valet kom mellan kvalitativ och kvantitativ inriktning så 
var jag medveten om att skiljelinjerna mellan de två metoderna ofta är suddiga och att 
det är möjligt att kombinera de två. 7 Jag valde dock främst kvalitativ inriktning då jag 
ville analysera och värdera källmaterialet och inte fokusera på de statistiska och 
matematiska aspekter som kvantitativa studier oftare innehåller. 8 Mitt intresse låg 
mer i den kvalitativa teorigenereringen än i den kvantitativa teoriprövningen. 9  
Den datainsamlingsmetod jag använder är källanalys. Efter att källor har valts ut har 
de genomlästs grundligt för att senare användas i jämförelsen och analysen.  
 
För att sedan göra själva jämförelsen har jag använt komparativ metod med aktör - 
strukturinriktning. Jag valde komparativ metod då jag ville ha en fruktbar och i mina 
ögon intressant metod för att undersöka bibliotekshistoria på ett särskilt 
universitetsbibliotek. Alan Bryman talar om en jämförelselogik vilket han förklarar 
som en ökad förståelse av sociala företeelser genom att jämföra två (eller fler) olika 
fall eller situationer. 10 Stellan Dahlgren och Anders Florén skriver om 
generaliserande och kontrasterande komparationer, det förstnämnda varandes 
jämförelse av likheter och kontrasterande komparation varandes jämförelse av 
skillnader. 11 Jag kommer använda mig av bägge sorters komparation för att kunna 
utnyttja allt det material jag har funnit och genomföra analysen på ett förhoppningsvis 
mer mångfacetterat sätt.  
 
Inom komparativa studier finns det vissa dolda falluckor som Thomas Denks bok 
Komparativ metod varnar för. En av de fällor som måste tas i beaktande när man 
applicerar den komparativa metoden på tidsperioder är Galtons problem. 12 Detta 
innebär i korthet att den ena faktorn som ska jämföras har påverkat den andra och det 
är ju en risk när det gäller två tidsperioder. Det är nästan oundvikligt att vår andra 
                                                 
7  Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002. S. 35 och 408 
8  Dahlgren,Stellan & Florén,Anders,Fråga det förflutna a: En introduktion till den  
moderna historieforskningen, 1996. s.180 
9  Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002. S. 35 
10  Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2002. S. 69 
11 Dahlgren,Stellan & Florén,Anders,Fråga det förflutna a: En introduktion till den  
moderna historieforskningen, 1996. s.195-199 
12  Denk, Thomas, 2002, Komparativ metod: förståelse genom jämförelse s.  76 
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period (1933-1950) har påverkats och förändrats av vår första period. Särskilt då den 
första perioden (1883- 1900) var inflytelserik för Lunds universitetsbibliotek i stort. 13 
Då detta är klargjort från början och därmed tas i beaktande under hela jämförelsen 
mellan de två perioderna ska det förhoppningsvis inte påverka jämförelsen negativt. 
Viktigt att uppmärksamma är också fenomenet kulturell skevhet 14. Detta kan 
beskrivas som att man jämför de två faktorerna med glasögon tillhörande endast den 
ena faktorn. Till exempel kan vi använda våra tidsperioder, om vi skulle undersöka 
dem bägge med 1800-tals glasögon skulle vår jämförelse bli subjektiv. Detta kommer 
alltid att finnas i bakgrunden då det är svårt att helt lägga undan alla glasögon och 
vara helt neutral och objektiv. Men vi lever i det tidiga 2000-talet och har 
förhoppningsvis varken mitten av 1900-tals-glasögon eller sent 1800-tals-glasögon 
och kan därför se dessa tidsperioder med en viss distans.  
 
Ett annat möjligt problem är det som i Denks bok kallas The travelling problem. 15 
Detta uttryck används för att beskriva den eventuella svårigheten med att vissa 
begrepp och fenomen inte går att använda i olika kontexter. De kan betyda en sak 
inom en kontext och inneha en helt annan betydelse inom en annan kontext. Detta för 
oss till diskussionen som måste genomsyra en uppsats med en denna metod, går det 
att jämföra två så skilda tidsperioder?  Detta är kanske ett beslut som vi alla måste ta 
individuellt men jag anser att det är möjligt. Mitt beslut att välja två tidsperioder som 
inte var för skilda i tid bottnade i viljan att finna två tidsperioder som gick att jämföra. 
Är det då endast hur mycket tid som har förflutet mellan tidsperioderna som avgör om 
det går att jämföra dem? Svaret måste bli nej, andra faktorer som plats, kultur och 
andra externa faktorer måste också räknas in.  Att bägge tidsperioderna äger rum på 
samma universitetsbibliotek och alltså har faktorer som plats, kultur och vissa externa 
faktorer gemensamt gör det givetvis enklare. Trots detta måste frågan hållas i minne 
under hela denna uppsats.  
 
Som grund för min aktör - struktursansats har jag använt mig av Lennart Lundquists 
teorier om hur aktörers förstå, kan och vill påverkar deras förhållande till och 
påverkan av en struktur. Aktörens förstå innebär att aktören begriper hur omgivningen 
fungerar och sin roll i omgivningen. Aktörens kan betyder förmåga att påverka 
omgivningen och att fatta beslut. Aktörens vill är vad aktören föredrar att göra, alltså 
hans/hennes preferenser. 16 Strukturen kan enligt Lundquist vara en fysisk struktur 
(mönster i naturen), samhällsstruktur (relation mellan aktörer) eller ekologisk struktur 
(relationen mellan aktörer och naturen). 17 Då Lunds universitetsbibliotek enligt 
Lundquists modell blir en samhällsstruktur bör det belysas vad kriterierna är för en 
sådan. Lundquist menar att de bör vara mer eller mindre permanenta och stabila. 18 
Han menar också att de kommer i två former;  Beteendestrukturer och idéstrukturer. 
Den förstnämnda är den som är intressant för denna uppsats.  Beteendestrukturer är 
nämligen strukturer uppbyggda av människor i ett kollektivs handlande och av en 
större samhällsstruktur. 19 Som ett exempel kan Lunds universitetsbibliotek ses som 
en beteendestruktur och att Lunds universitet är samhällstrukturen som främst har 
format den.  
                                                 
13 Accessionskatalogen skapades nu till exempel. Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903,  Årgång 1885. 
Accessionskatalog jemte bibliotekariens årsberättelse 1885. 
14 Denk, Thomas, 2002, Komparativ metod: förståelse genom jämförelse s.  93 
15 Denk, Thomas, 2002, Komparativ metod: förståelse genom jämförelse s.  79 
16 Lundquist, Lennart. Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig tidskrift, 1984. s. 7  
17  Lundquist, Lennart. Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig tidskrift, 1984.  s. 3  
18  Lundquist, Lennart. Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig tidskrift, 1984.  s. 3  
19  Lundquist, Lennart. Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig tidskrift, 1984 s. 3  
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Lundquist skriver om påverkansströmmar när han tar upp hur strukturer påverkar 
aktörer. De tre påverkansströmmar han nämner är socialisation, information och 
restriktion. 20 Socialisation är de sociala system aktören ingår i: grupper, 
organisationer och samhället i stort. Detta påverkar aktörens kan genom att forma 
hans/hennes förstår och vill. Information är när aktörer får kunskap om sin struktur 
genom observation eller från andra aktörer. Restriktion är de aspekter som hindrar 
aktören från de beslut och handlingar han/hon vill göra. Enligt Lundquist är det 
beteendestrukturer och normstrukturer som agerar med restriktioner för en aktörs 
beteende. Socialisationen kan också ha gett aktören normer som kan agera som 
restriktioner. 21 Lundquist påpekar att strukturer kan vara svåröverskådliga och 
fungera på många olika plan. 22 Jag anser därför att det är viktigt att identifiera och 
förklara min struktur och mina aktörer.  Björn Johnson skrev att aktörsbegreppet var 
lite mer uniformt i aktör - strukturteoretiska texter men att det ändå kan vara 
komplicerat och behöva förklaras. 23 En aktör behöver till exempel inte vara en 
individ utan det kan också vara en organisation/kollektiv. Lennart Lundquist 
argumenterar att en aktör har en medvetenhet som den agerar utifrån och det är 
därmed enklare att ha en individ som aktör är ett kollektiv. 24  
 
Jag kommer alltså sammanväva aktör - strukturansatsen med den komparativa 
metoden, något som både Lundquist och Bo Rothstein rekommenderar. Lundquist 
anser att det är självklart och oproblematiskt att använda aktör - strukturansatsen vid 
komparativa studier eller vid studier med långa tidsperspektiv då strukturerna är 
tydliga i dessa studier. 25 Rothstein håller med om att de två metoderna passar bra för 
aktör - strukturansatsen med ser fler risker än Lundquist. Till exempel finner han det 
mycket möjligt att tappa bort det strukturella inslaget i även dessa två metoder. 
Dessutom ser han en risk att lyckas bibehålla strukturerna men att då missa 
aktöraspekten. 26 Jag kommer att försöka hålla bägge dessa åsikter i minne under 
arbetet med denna uppsats.  
 
De begrepp i aktör - strukturansatsen som jag kommer använda mest i denna uppsats 
är aktörernas kan, förstå och vill. Även de tre påverkansströmmar Lundquist nämner 
kommer spela en roll i min analys, dessa är alltså socialisation, information och 
restriktion 
 
Vilka är alltså mina aktörer och vilka är mina strukturer och varför har jag gjort dessa 
val?  Min struktur kommer främst att vara Lunds universitet. Jag hävdar att det är en 
struktur då det uppfyller Lundquists kriterier för en beteendestruktur. 27 Det är en 
relation mellan aktörer; aktörer som studenter, professorer och universitetsrådet och 
därmed uppfyller det även Lundquists kriterier för en samhällsstruktur. 28 Lunds 
universitet visar också tecken på att vara en struktur genom att aktörer kan förändra 
och reproducera den i generation efter generation. 29 Mina aktörer kommer att vara 

                                                 
20  Lundquist, Lennart 1984. Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig tidskrift, s. 10 
21 Lundquist, Lennart 1984. Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig tidskrift, s. 11 
22 Lundquist, Lennart. Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig tidskrift, 1984. s. 5  
23 Johnson, Björn. Aktörer, strukturer och sociala konstriktioner. Statsvetenskaplig tidskrift, 2001 s. 102 
24 Lundquist, Lennart. Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig tidskrift, 1984 s. 5  
25 Lundquist, Lennart 1984. Aktörer och strukturer. Statsvetenskaplig tidskrift, s. 20 
26 Rothstein, Bo. Aktör- strukturansatsen: ett metodiskt dilemma. Statsvetenskaplig tidskrift. 1988. s. 35 
27 Se ovan i text.  
28 Se ovan i text.  
29 Johnson, Björn. aktörer, strukturer och sociala konstriktioner. Statsvetenskaplig tidskrift, 2001 s. 97 
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Elof Tegnér i den första perioden och Per Wilner och Gunnar Carlquist under den 
andra perioden. Som chefer för LUB påverkar de genom sina handlingar, preferenser 
och sin förståelse av sin roll. Därmed är de enligt Lundquists definition aktörer. Då 
mina aktörer har varit chefer för LUB så har jag valt att inte ha just LUB som min 
struktur i denna analys. Aktörerna relaterade inte så mycket till LUB som de endast 
styrde och representerade det. Därför märkte jag att mitt material fick Lunds 
universitet och regeringen att vara de strukturer som styrde aktörernas handlingar men 
också i sin tur påverkades av aktörerna. Det är alltså dessa två som kommer vara mina 
strukturer i denna uppsats.    
 
1.5.  Källor och källkritik 

 
För studierna av de två tidsperioderna använde jag mig främst av årsberättelserna från 
de relevanta åren: 1883-1900 respektive 1933 – 1950 och 1945 års 
biblioteksutredning. A concise history of Sweden av N. Kent  30, Sveriges historia 
under 1800- och 1900-talen av L. Andersson, 31  Kyrka och skola i Sverige under 
1800-talet av E. Rodhe 32, Lunds universitetsbiblioteks historia fram till år 1968 av 
Eva Gerle, Lärdomens Lund: Lunds universitets historia 1666-2004 av C. Fehrman, 
H. Westling och G. Blomqvist 33 och Minnen och silhouetter: [anteckningar 
nedskrifna under sommarvistelser vid Arild på 1890-talet] av E. Tegnér har använts 
för att ge en historisk bakgrund innan själva jämförelsedelen börjar. Här har jag alltså 
använt mig av dels förstahandslitteratur men även andrahandslitteratur för att spara tid 
och utrymme. 
 
Årsberättelserna var min primära källa. De var skrivna av 
bibliotekarien/chefsbibliotekarien under den aktuella perioden. De såg något olika ut 
under de två perioderna. Ibland gick de från hösttermin till vårterminen året efter men 
ibland tycktes de bara gälla ett komplett år. Ibland är det inte ens så enkelt, 1932 till 
1935 tas till exempel upp under ett kort kapitel. Årsberättelserna tog upp allt som 
under den aktuella perioden ansågs viktigt nog att spara för eftervärlden men också 
för att upplysa de som läste dem just då. De var kanske inte alltid helt opartiska men 
det var ändå inte deras roll att vara så. Vid ett tillfälle skedde något unikt för de 
årgångar av årsberättelser jag har studerat. 1885 publicerades i årsberättelsen en text 
som Tegnér kallade: "Accessionskatalog jemte bibliotekariens årsberättelse". Elof 
Tegnér ansåg att detta skulle publiceras för att det var viktigt för biblioteksstatistiken 
och han påpekade att Uppsalas universitetsbibliotek och Kungliga biblioteket hade 
gjort detta förut. Efter att Tegnér hade fått utrymme för statistik och sina åsikter 
fortsatte årsberättelsen för 1885 som vanligt.  
 
1945 års universitetsberedning innehöll bland annat regleringar av 
universitetsadministration och det som var viktigt för denna uppsats: 
universitetsbiblioteken. Den del som hanterade Sveriges universitetsbibliotek innehöll 
ämnen som behovet av höjda anslag, bytespublikationer, personalbrist, utrymme i 
lokaler och bokmagasin, löner, kompetenskrav hos personal och en allmän 
genomgång av hur situationen såg ut vid Sveriges universitetsbibliotek vid denna tid. 
Denna utredning genomfördes alltså av universitetsberedningen och de såg närmare 
                                                 
30 Kent, Neil, A concise history of Sweden, 2008. 
31 Andersson, Lars I., Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, 2003.  
32 Rodhe, Edvard, Kyrka och skola i Sverige under 1800-talet: en kyrkohistorisk undersökning. 1, 1908. 
33 Fehrman, Westling, & Blomqvist, Lärdomens Lund: Lunds universitets historia 1666-2004, Lund, 2004 s. 
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på universitetsbiblioteken i Lund och Uppsala. Kungliga biblioteket och Göteborgs 
stadsbibliotek räknar de inte som enbart universitetsbibliotek och de tar därför inte 
upp dem. 34  
 
Minnen och silhouetter: [anteckningar nedskrifna under sommarvistelser vid Arild på 
1890-talet] läste jag för att få bättre förståelse för en av de viktigaste personerna i den 
första tidsperioden som jag studerar. Jag önskar att jag hade funnit dylika böcker 
skrivna av de andra chefsbibliotekarierna vid Lunds universitetsbibliotek men tyvärr 
var fallet inte sådant. Detta är alltså en bok med anteckningar om olika perioder i 
Tegnérs liv. Den första delen handlar om de människor Elof Tegnér mötte under sin 
studietid i Lund och sin tid som e.o. amanuens i LUB. Där tas också upp en del fakta 
om Lund generellt och om LUB. Detta är alltså mellan 1860- och 1870-talen. Den 
andra delen behandlar perioden då Tegnér arbetade på Kungliga biblioteket i 
Stockholm. Tidsperioden här är cirka 1870 till 1880- talet. Boken innehåller porträtt 
av biblioteksmän som G. E Klemming, E. Berling och även författaren August 
Strindberg.  
 
När det gäller källkritik så använde jag mig av de fyra källkritiska kriterierna: äkthet, 
tidssamband, oberoende och tendensfrihet. 35 Då jag fann årsberättelserna i en samling 
officiella årsberättelser i Lunds universitetsmagasin ansåg jag att det var troligt att de 
deras äkthet inte var ifrågasatt. Då de skrevs året de behandlade var tidssambandet 
nog inte ett så stort problem. Förhoppningsvis glömdes inte så mycket under året och 
det fanns troligen protokoll och anteckningar att konsultera. Årsberättelsernas 
oberoende av till exempel utredningen var mer komplicerat men i slutändan så var 
personerna som skrev dem skilda från varandra då det var cheferna på LUB i ena 
fallet och en av regeringen utvald beredning i det andra. Slutligen kommer frågan om 
tendens. Det kan tänkas att LUB:s chefer ville visa LUB i sitt bästa sken och kanske 
påpeka de orättvisor som de upplevde att LUB undergick. Utredningen är utgiven av 
regeringen och detta stärker dess äkthet som källa. Den är också skriven i den tid som 
den behandlar så dess tidssamband borde inte vara problematiskt. Att utredningen 
skulle vara oberoende var säkerligen en viktig punkt för beredningen när utredningen 
genomfördes och detta gäller även tendensaspekten. En utredning som denna bör 
naturligtvis inte vara beroende av andra källor eller vara partisk.   
 
Minnen och silhouetter: [anteckningar nedskrifna under sommarvistelser vid Arild på 
1890-talet]. Förordet till denna bok är skrivet av Ingeborg Tegnér, Elof Tegnérs 
dotter, vilket får mig att tro på dokumentets äkthet.  När det gäller tidssambandet så 
skrevs dessa tankar och minnen ner kring 1890 medan händelserna skedde mellan 
1860- och 1880-talen. Jag finner det svårt att avgöra bokens oberoende. Den grundas 
ju i Tegnérs åsikter och minnen så den kan knappast ha påverkats av någon annan 
källa utöver att Tegnérs egna åsikter och tankar kan ha ändrats av att ha tagit del av 
någon annans åsikter. Slutligen kommer vi till källans tendensfrihet. Det kan hända att 
vissa saker har glömts eller ändrats i Tegnérs minne och det är klart att Tegnérs 
åsikter, som tar upp den största delen av boken, inte kan vara helt objektiva. Men han 
verkar allt som oftast beskriva personer och platser med både det negativa och det 
positiva i minne. Det ska dock tilläggas att Tegnér själv bad sin familj att inte 
publicera denna bok förrän 25 år efter hans död för att inte såra någon av dem nämnda 
i boken eller deras efterlevande.  Hans fru och dotter valde dock att vänta hela 75 år 
                                                 
34 1945 års universitetsberedning, Stockholm, 1947, sida 8 
35 Thurén, Torsten, Källkritik, Stockholm, 1997 
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för att minimera risken än mer. Detta gjorde att de som beskrivits i boken hade 
praktiskt taget ingen chans att försvara sig och att få något ändrat i boken. Elof Tegnér 
tar själv upp frågan om ifall han är partisk på sida 109: ”Jag har därvid icke varit 
partisk, ty samtiden har uppfattat dem – därom är jag viss - liksom jag.” 36 Jag har 
trots detta försökt att se med kritiska ögon på hans bok.     
 
Andrahandskällorna är svårare att ge högsta poäng enligt de fyra kriterierna. Men jag 
anser att de andrahandskällor som jag har använt var pålitliga och jag har försökt 
använda mig av dem med källkritiskt tänkande.  
 
Om jag hade haft mer tid och fortfarande bodde i Sverige så finns det många fler 
källor jag skulle ha velat undersöka. Till exempel så hade det varit intressant att läsa 
mer om Per Wilner och Gunnar Carlquist. Carlquist skrev till exempel en bok om Per 
Wilner 1946 med titeln Per Wilner. Och den framtida chefsbibliotekarien Krister 
Gierow skrev 1964 en text om Gunnar Carlquist vid namn Gunnar Carlquist: Några 
minnesord. Dessa böcker kunde ha gett mer material att jämföra med det material som 
finns tillgängligt i den bok av Elof Tegnér som jag har använt i denna uppsats; 
Minnen och silhouetter: [anteckningar nedskrifna under sommarvistelser vid Arild på 
1890-talet]. I andrahandslitteraturen fann jag ibland källor som skulle ha varit 
intressanta att studera. Ett exempel är att Eva Gerle skriver en översikt över Lunds 
Universitetsbiblioteks reglementen. 37 Ingen av dessa reglementen är dock för just de 
två tidsperioder jag har analyserat. Men i en större undersökning än min kunde de ha 
varit intressanta ändå.   
 
1.6. Avgränsning 

 
Avgränsningen ligger i att just dessa två punkter kommer att undersökas och inte 
perioderna i sin helhet. Att jämföra tidsperioderna kommer förhoppningsvis inte bara 
visa hur den historiska utvecklingen har påverkat Lunds universitetsbibliotek utan 
också hur beslut och handlingar i första perioden får konsekvenser i den andra 
perioden. I avgränsningen av tidsperioder studerade jag först andrahandslitteratur i 
form av historieböcker om Lunds universitetsbibliotek för att få ett grepp om hur 
Lunds universitetsbibliotekshistoria har formats. Därefter valdes två perioder som inte 
var för skilda i tid för att göra en jämförelse poänglös men inte heller för nära så att 
tidsperioderna var för lika. De två tidsperioder som valdes var något skilda då en var 
mycket betydelsefull och full av förändringar för Lunds universitetsbibliotek medan 
den andra var mer en vanlig tidsperiod som fokuserades mest på pågående världskrig 
och teknisk utveckling.  
 
Att de studerade tidsperioderna skulle vara just sjutton år tillkom då jag i studierna av 
litteraturen fann att Tegnérs tid som bibliotekarie var just sjutton år. Jag bedömde att 
det kunde vara intressant att se en period som hade samma ledare jämfört med en 
period med fler än en ledare. Tegnérs tid som bibliotekarie har också, enligt 
litteraturen, blivit en känd period i Lunds universitetsbibliotekshistoria och jag ville 
inte bara välja ett stycke av denna tid utan hela perioden. Att det är just lokalfrågan 
och personalfrågan jag har undersökt blir också en avgränsning. Detta beslut fattades 
med hjälp av min handledare då uppsatsen riskerade att bli för ytlig och för 

                                                 
36 Citerat ur Tegnér, Elof, Minnen och silhouetter, 1974, sida 109 
37 Gerle, Eva, Lunds universitetsbiblioteks historia fram till år 1968, 1984. S. 217 
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omfattande om allt under dessa tidsperioder undersöktes. En annan avgränsning är 
vilka aktörer och strukturer jag har valt. Det finns möjligheter att välja andra aktörer 
och strukturer än vad jag har gjort och detta hade påverkat utsträckningen och 
riktningen på analysen. Hade jag till exempel valt Lunds universitetsbibliotek som 
struktur eller hela dess personal som aktörer så hade mitt innehåll och vart jag kunde 
ta det sett annorlunda ut.  
 
1.7. Disposition 

En översikt över större händelser i Sverige, med inriktning på universitet och dess 
bibliotek, startar uppsatsen för att ge lite bakgrund till mitt material. Detta kapitel är 
uppdelat i 1800-talet och 1900-talet. Efter det har jag en genomgång av hur personal- 
och lokalfrågan såg ut på LUB i de två perioderna. Först kommer ett kapitel om 
personalfrågan med de två tidsperioderna i varsin sektion. Efter det kommer ett 
kapitel om lokalfrågan med samma upplägg. När allt materialet är presenterat kommer 
det analyseras i två analyskapitel. Ett för personalfrågan och ett för lokalfrågan. 
Analyserna delas upp i Lundquists begrepp kan, förstå, vill och sist en del för det som 
mest hör hemma under struktur. Sedan är det dags för slutsatser. Först besvaras första 
frågeställningen genom en genomgång av likheter och skillnader och efter det 
besvaras den andra frågeställningen i ett kapitel om relationen mellan aktörer och 
strukturer. Sedan följer två korta stycken om hur min metod respektive hur mina 
källor har fungerat eller inte fungerat. Därefter finns en sammanfattning, 
källförteckning och slutligen en bilaga med statistik över besök och hemlån år för år i 
de två tidsperioderna.   
 
I min analysdel citerar jag källor som jag inte har använt tidigare och detta kan ses 
som att jag tar in nytt material. Detta är dock endast för att försvara mina påståenden 
och tolkningar och förändrar inte mitt grundmaterial. 
 

1.8. Tidigare forskning 

 
När det gäller vetenskapliga artiklar, avhandlingar och uppsatser så finns det inga som 
behandlar just mina frågor. Detta är naturligt då mitt undersökningsområde är 
specificerat på inte bara två tidsperioder utan även på frågorna om personal och lokal 
och är därmed ganska snävt. Men det finns forskning om Lunds universitetsbiblioteks 
historia som även täcker in mina ämnen i viss mån. När det gäller magisteruppsatser 
så var Från Lundagård till Helgonabacken": om planerande, byggande och flyttning 
till Lunds universitetsbiblioteks första egna byggnad av Gerd Hackberg väldigt 
intressant. Speciellt när det gällde lokalfrågan. En uppsats som egentligen inte 
handlade om Lunds universitetsbibliotek men som ändå visade sig vara väldigt 
intressant var Bokförvaringsplats eller serviceinrättning? Direkt och indirekt service 
på Göteborgs stadsbibliotek 1891-1960 av Anna-Britta Nilsson. Som titeln anger så 
handlar denna uppsats om Göteborgs stadsbibliotek. Men då Lunds 
universitetsbibliotek är ett av de bibliotek som används som jämförelsepunkt så får 
man reda på en hel del om LUB genom denna uppsats. Det var också intressant att 
läsa uppsatser som hade undersökt andra biblioteks historia för att se olika sätt som 
detta kan göras på. Tre exempel på sådana är Från läsesällskap till stadsbibliotek: 
Skövdes bibliotekshistoria 1830-1940 av Ellen Beccau och Marika Ekström, Böcker 
på bruket: Sandvikens bibliotekshistoria 1865–1945 av Stefan Petrini och slutligen 
Aktörer och strukturer: en studie av Karlstads stadsbiblioteks framväxt av Malin 
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Johansson. Den sistnämnda uppsatsen var inte bara intressant som ett exempel på en 
bibliotekshistorisk uppsats om ett utvalt bibliotek utan även som en uppsats med 
aktör- och strukturansats.  
 
 
2. Sverige, universiteten och LUB under 1800-talet. 

 
Slutet av 1800-talet var en händelsefull tid. Industrialismen kom in med stormsteg. 
Industrialiseringen förenklades och drevs framåt av tidens tekniska framsteg. 38 Bland 
tidens tekniska framsteg fanns den typografiska tekniken och detta i kombination med 
hur den mer och mer etablerade elektriciteten ökade läsningen i Sverige. Städerna 
växte snabbt, ett exempel är Uppsala som gick från att ha kring 5000 invånare i början 
av 1800-talet till närmare 15.000 invånare år 1900. 39 
 
Mängden av studenter vid universitet i Uppsala växte inte i samma skala dock, 
universitetsstudier var fortfarande reserverat för den rika eliten. Det fanns dock 
undantag, män med stor begåvning och stor tur kunde få ett stipendium och på det 
viset få sin högre utbildning. Kvinnor var fortfarande ytterst ovanliga vid 
universiteten och det var inte förrän 1873 som de fick avlägga tentamen vid Svenska 
universitet. 40 Juridik och teologi kvarstod dock som universitetsgrenar för endast män 
under 1800-talet. 41 Det var inte förrän efter 1830 som universitetet började få statliga 
anslag och en stadig kamp för att få högre ekonomiska medel satte därefter igång. 42 
 Mot slutet av 1800-talet satsade staten på att bygga ut universitetens 
samhällsvetenskapliga och humaniorautbildningar. 43 Anslagen till universiteten 
ökades även under denna period och två nya högskolor grundades i Göteborg och 
Stockholm. 44  
 
Lunds universitet blev det första universitet att skärpa kraven på vad teologistudenter 
behövde ha studerat när de tagit sin prästexamen.45 1883 års skolrevision framlade 
förslaget om att lektorerna skulle genom röstning få välja sin egen rektor. Detta 
system sattes inte i bruk. Men grundtanken av att en rektor skulle väljas och att posten 
inte skulle vara ambulerande bland lektorerna fastslogs.46  
 
Lunds universitetsbibliotek gick från att vara det gamla domkyrkobiblioteket till att 
bli Lunds universitets officiella bibliotek när Lunds universitet grundades 1666. 47 
1698 gavs LUB äran att erhålla friexemplar av alla Sveriges tryckalster, en ära som 
Uppsala universitetsbibliotek mottog tre år innan Lund. 48 LUB startade i liten skala 
men växte snabbt under 1800-talet och fortsatte att göra så under första halvan av 
1900-talet. 49 Kring 1880 började Lund ta emot kvinnliga studenter. 50 En av Lunds 
universitet första kvinnliga anställda var Henrika Tornberg som började jobba i 
                                                 
38 Andersson, Lars I., Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, 2003. Sida 50 
39 Kent, Neil, A concise history of Sweden, 2008. Sida 185  
40 Kent, Neil, A concise history of Sweden, 2008. Sida 194  
41 Andersson, Lars I., Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, 2003. Sida 55 
42 Fehrman, Westling, & Blomqvist, Lärdomens Lund: Lunds universitets historia 1666-2004, Lund, 2004 s. 71 
43 Andersson, Lars I., Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, 2003. Sida 106 
44 Andersson, Lars I., Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, 2003. Sida 106 
45 Rodhe, Edvard, Kyrka och skola i Sverige under 1800-talet: en kyrkohistorisk undersökning. 1, 1908. Sida 181 
46 Rodhe, Edvard, Kyrka och skola i Sverige under 1800-talet: en kyrkohistorisk undersökning. 1, 1908. Sida 236 
47 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 9 
48 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 9 
49 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 9 
50  Lunds universitet. LUB:s hemsida. http://www.lu.se/om-lunds-universitet/presentation/historik 30-03-2011 
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universitetsbiblioteket 1886.51 Kvinnliga studenter tilläts i Sverige efter 1870 men den 
första kvinnliga studenten vid Lund anlände 1880. Hennes namn var Hedda 
Andersson och hon tog medicine licentiatexamen 1892.  52  
 
En känd figur vid Lunds universitet under 1800-talet var Esaias Tegnér. Förutom att 
ha varit docent, professor, poet och biskop arbetade han också vid Lunds 
universitetsbibliotek som ung student. 53 Han katalogiserade på LUB vid sidan av sina 
studier. 54 Hans sonson Elof Tegnér kom senare att vara en av de viktigaste 
karaktärerna i historien om LUB. 55 Många områden av samhället påverkades av 
universitetet.56 Detta gjorde en stor skillnad från tidigt 1800-talet då kyrkan spelade 
den rollen. 57  
 
3. Sverige, universiteten och LUB under 1900-talet 

 
1800-talet gav Lund röntgenstrålar, telefoner och elektricitet och med allt detta sattes 
sedan 1900-talet igång. Vid seklets början var Lunds studenter 581 stycken. 1910 var 
100 stycken av studenterna kvinnor. 58  
 
1914, när första världskriget kom förklarade Sverige sig neutralt direkt.59 Sverige fann det 
dock vara svårt att vara fullständigt neutralt och inte gynna någon sida. Som ett exempel så 
fortsatte Sverige sin handel med Tyskland trots att Storbritannien försökte stoppa all handel 
dit för att försvaga Tyskland. 60 Diskussioner om hur Sverige skulle hantera kriget pågick vid 
Lunds universitet. Ett protestmöte mot Sveriges neutralitet drog 326 av de 1400 
Lundastudenter som fanns vid denna tid. 61  
 
I den första halvan av 1900-talet skedde en del förändringar i bibliotekssektorn. 1912 
års författning innebar höjda bidrag till de bibliotek som var statsbidragsberättigande. 
I och med den författningen blev även skolbibliotek och studiecirkelbibliotek 
behöriga att få statsbidrag. 62 Ett betänkande kallat ”Läroverks- och landsbibliotek” 
föreslog 1918 att det skulle finnas landsbibliotek i Sverige och att de skulle verka som 
ett mellanting mellan folkbibliotek och forskningsbibliotek.63 En ny läroverksreform 
tillkom 1927 och den gjorde det enklare för människor att få tillgång till högre 
utbildning.64 1949 framlades betänkandet ”Folk- och skolbibliotek” och i det 
föreslogs att studiecirkelbiblioteken skulle avvecklas för att låta centralbiblioteken ta 
över deras funktion. Det föreslogs även att obligatoriska bibliotek skulle införas vid 
alla folkskolor och att skolbibliotek borde finansieras helt av statsmedel. 65 Kvinnor 
                                                 
51 Fehrman, Westling, & Blomqvist, Lärdomens Lund: Lunds universitets historia 1666-2004, Lund, 2004 s. 160 
52 Fehrman, Westling, & Blomqvist, Lärdomens Lund: Lunds universitets historia 1666-2004, Lund, 2004 s. 171 
53 Fehrman, Westling, & Blomqvist, Lärdomens Lund: Lunds universitets historia 1666-2004, Lund, 2004 s. 77-80. Tegnér var 
alltså biskop i Växjö, inte Lund.  
54 Fehrman, Westling, & Blomqvist, Lärdomens Lund: Lunds universitets historia 1666-2004, Lund, 2004 s. 77 
55 Fehrman, Westling, & Blomqvist, Lärdomens Lund: Lunds universitets historia 1666-2004, Lund, 2004 s. 161 
56 Fehrman, Westling, & Blomqvist, Lärdomens Lund: Lunds universitets historia 1666-2004, Lund, 2004 s. 176 
57 Rodhe, Edvard, Kyrka och skola i Sverige under 1800-talet: en kyrkohistorisk undersökning. 1, 1908. s. 262 
58 Fehrman, Westling, & Blomqvist, Lärdomens Lund: Lunds universitets historia 1666-2004, Lund, 2004 s. 180 och s. 285 
59 Andersson, Lars I., Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, 2003. Sida 113 
60 Andersson, Lars I., Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, 2003. Sida 113 
61 Fehrman, Westling, & Blomqvist, Lärdomens Lund: Lunds universitets historia 1666-2004, Lund, 2004 s. 194 
62 Biblioteksföreningen. http://www.biblioteksforeningen.org/wp-
content/uploads/2011/08/bibliotekslagstiftning.pdf Datum: 23.10.2011 . Sida 24. 
63 Biblioteksföreningen. http://www.biblioteksforeningen.org/wp-
content/uploads/2011/08/bibliotekslagstiftning.pdf Datum: 23.10.2011 . Sida 26. 
64 Andersson, Lars I., Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, 2003. Sida 202 
65 Biblioteksföreningen. http://www.biblioteksforeningen.org/wp-
content/uploads/2011/08/bibliotekslagstiftning.pdf Datum: 23.10.2011 . Sida  28. 
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fick inte arbeta som lektorer och rektorer i vid Svenska universitet förrän 1918. 66 Det 
hade under 1800-talet och tidiga 1900-talet funnits kvinnliga biträden och ej ordinarie 
(förkortat e.o.) amanuenser vid universitetsbiblioteken men den första riktiga 
bibliotekarietjänsten vid LUB gick till en kvinna först 1939.67  
 
Det fanns fyra vetenskapliga bibliotek i Sverige när universitetsberedningen gjorde 
sin rapport om universitetsbibliotek i Sverige. De fann att de fyra vetenskapliga 
bibliotek hade liknande arbetsuppgifter.68 Men då endast två av dem var rena 
universitetsbibliotek så undersöktes endast de två. De var LUB och Uppsala 
universitets bibliotek. Universitetsbibliotek i Lund var alltså Sveriges näst största 
universitetsbibliotek. 69 Uppsalas UB var år 1945 större än LUB med sina 30 000 m 
av samlingar mot Lunds 23 500 m samlingar. 70 Biblioteksutredningen fann att mer 
personal och ekonomiska tillgångar behövdes: 
 

Vetenskapens väldiga utveckling och stegrande differentiering sedan 1800-talets mitt 
ha icke följts av en motsvarande ökning av de vetenskapliga bibliotekens utrustning. 
Biblioteken i vårt land ha därför icke kunnat hålla jämna steg med utvecklingen. En 
kraftig eftersläpning har varit märkbar. Brist på inköpsanslag, brist på personal och så 
vidare har skapat ett stort minus i deras effektivitet och prestationsförmåga. 71  

 
Utredningen fann att Uppsala saknade ett bra katalogiseringssystem. De fann dock att 
LUB inte hade samma problem på grund av den systematiska katalogen som skapades 
av Elof Tegnér och hans anställda cirka 60 år tidigare. 72 Uppsala UB hade vid 
utredningen tid, 1945, åtta våningar bokmagasin och Lund hade sex våningar. 73 Lund 
hade också en del av sina magasinerade böcker och tidningar i en annan byggnad i 
väntan på tillbyggnad. 74 
 
Under firandet av 250 årsjubileet, vid det sista året av första världskriget, togs oron 
för all den nya tekniken upp i ett tal. 75 I Sverige fortsatte tekniken utvecklas. I början 
till mitten av 1900-talet hade radion och bilen blivit vanliga inslag i svenska hem. 76 
Lunds universitet följde med i tekniktrenderna. När det gäller teknik vid Lund på 
första delen av 1900-talet så köptes ett röntgeninstrument in 1919, den första 
maskinen för konstgjord andning, Barospiratorn, uppfanns vid Lunds universitet 1926 
och den första datormaskinen 1956. 77  
 
Antalet studenter vid Lunds universitet vid slutet av 1800-talet var mellan 500 och 
1000 stycken.  Vid 1912-1922 var summan 1300 till 1400 stycken. Mellankrigstiden 
och andra världskriget såg siffrorna stiga till mellan 2200 och 3000 studenter. Detta 
kom sedan att öka kraftigt efter 1945. 78 

                                                 
66 Kvinnsam. Göteborgs universitets hemsida http://www.ub.gu.se/kvinn/artal/detaljer/1910-talet.xml Datum: 11.10.12 
67 Gerle, Eva, Lunds universitetsbiblioteks historia fram till år 1968, 1984. S. 200 
68 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 72 
691945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 9 
701945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 9 
71 Citerat ur 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 10-11 
721945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida  35-36 
731945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 58-59 
741945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 60 
75 Fehrman, Westling, & Blomqvist, Lärdomens Lund: Lunds universitets historia 1666-2004, Lund, 2004 s. 254 
76 Kent, Neil, A concise history of Sweden, 2008. Sida 224 
77 Fehrman, Westling, & Blomqvist, Lärdomens Lund: Lunds universitets historia 1666-2004, Lund, 2004 s. 257, s. 272 och s. 
264 
78 Fehrman, Westling, & Blomqvist, Lärdomens Lund: Lunds universitets historia 1666-2004, Lund, 2004 s. 294 
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4. Personalfrågan 

 
Personal är en viktig punkt för de flesta om inte alla organisationer. Här nedan 
kommer personalfrågan i årsberättelserna tas upp. Först under vår första period och 
sedan den andra. Under första perioden hade LUB en ledare, Elof Tegnér. Under 
andra perioden fanns det två överbibliotekarier vid LUB. Dessa var: Per Wilner 
(1932-1939) och Gunnar Carlquist (1939-1955) 79 Det kan vara viktigt att ha i minne 
att de som ledde LUB under period ett hade titeln Bibliotekarie. 1910 hade detta 
ändrats så i vår andra period kallades de som ledde LUB överbibliotekarier. 80 
Förutom överbibliotekarien och förste bibliotekarien så fanns det 1945 sju stycken 
bibliotekarier och ett antal amanuenser och biträden vid LUB. 81 Jag har tyvärr inte 
hittat något exakt nummer på anställda vid LUB för första perioden. Men det verkar 
enligt vad jag kan utläsa av årsberättelserna bestå av en bibliotekarie, två 
vicebibliotekarier, två eller tre ordinarie amanuenser/ tjänstemän och ett okänt antal 
e.o. amanuenser. Här följer den information jag har funnit om personalfrågan i 
framförallt årsberättelserna men också i mina andra källor. Perioden i slutet av 1800-
talet kommer tas upp först och sedan perioden mellan 1933-1950. 
 

4. 1. Personalfrågan, period 1: 1883-1900. 

 
Elof Tegnér fick jobbet som bibliotekarie för LUB den sjunde december 1883 men 
började inte jobba förrän första januari 1885. 82 En av hans första och många 
förändringar, skulle bli den nya katalogen och dess medföljande 
klassificeringssystem. För att färdigställa den nya katalogiseringen togs extra 
ordinarie amanuenser in. De skulle arbeta två timmar varje dag men många av dem 
stannade längre trots att de inte fick någon ersättning för sin tid. 83 1885 begärde 
Lunds Universitet ett anslag på 1500 kronor för att betala UB:s e.o. amanuenser och 
detta gick igenom. 84 Året därpå fick amanuenserna och biträden lite mer ersättning i 
och med att 1175 kronor delades upp utifrån deras tjänstetid. 85 Tegnér påpekade i 
årsberättelsen för 1886 att arbetet med katalogiseringen tog längre tid än nödvändigt 
eftersom personalen hade för lite betald arbetstid.86 1889 fick Lunds 
Universitetsbibliotek högre anslag och av detta gick 1500 kronor till löner, 1200 
kronor till amanuenser och 300 kronor till biträden. 87 
 
En anställd som efter 40 års trogen tjänst gick i pension år 1897 var AJT Palm. Detta 
gjorde inte särskilt stor skillnad dock eftersom han som ”öfvertalig tjensteman 
fortfarande därstädes tjenstgöra”.88 Han jobbade helt enkelt kvar till efter 1900 och sin 
vana trogen tog han aldrig semester. 89 När Palm gick i pension befordrades en annan 
                                                 
79 Lunds universitet. LUBs hemsida.  Historik om Ub - 1900-1960 http://www.ub.lu.se/om-ub/historik-om-ub/1900-1960 
Datum: 11.07.06   
80 Lunds universitet. LUBs hemsida.   Historik om Ub - 1900-1960 http://www.ub.lu.se/om-ub/historik-om-ub/1900-1960 
Datum: 11.07.06  
81 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 42 
82 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse., 1866-1903, Årgång 1884/1885. Sida 14 
83 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1884/1885. Sida 14 
84 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1884/1885. Sida 15 
85 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1886.  Sida 23 
86 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1886.  Sida 21 
87 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1889. Sida 17 
88 Citerat ur Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1895. Sida 22 
89 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Sida27,31,28,28,29  
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anställd, vid namn Braune, till vice bibliotekarie och detta ledde till att C.J. F Af 
Petersens och J.P. Sjöbeck också steg i graderna på LUB.90 Palm var inte den enda 
som jobbade frivilligt på LUB. 1897 kom före detta rektorn Dr. O Ingstad för att 
jobba med handskrifterna på LUB på frivillig basis. 91 
 
Både Palm och Braune hade jobbat på LUB länge och var redan där när Tegnér som 
ung jobbade som e.o. amanuens. 92 Tegnér berömmer dem som de bästa anställda vid 
biblioteket i sina memoarer vid flera tillfällen. Och dessa två herrar föreslog båda 
Tegnér som ny bibliotekarie vid LUB när platsen blev ledig när Tegnér jobbade i 
Stockholm. Detta trots att de bägge hade en chans att få jobbet. Men de ansåg båda att 
de inte var lämpade för jobbet till skillnad från Tegnér. 93 1898 gick Braune i pension 
och lämnade platsen som vicebibliotekarie. Men precis som Palm stannade han kvar 
och jobbade fulltid ändå. I årsberättelsen fick han beröm för detta och kallades ”en 
föresyn för yngre af oegennyttigt intresse och pligttrohet” 94 Dr. O Ingstad fortsatte 
också sitt gratisarbete på handskriftsavdelningen. 95 Alla jobbade dock inte kvar på 
biblioteket. Elof Tegnér dog 26 februari 1900 och hyllades för sitt engagemang och 
inspirerande ledarskap i årsberättelsen. 96  
 
4.2.  Personalfrågan, period 2: 1933-1950 

 
Kring 1935 fanns lika många kvinnor som män bland e.o. amanuenserna och alla 
kontorsbiträdena var kvinnor. 97 LUB:s anställda 1936 bestod av män i 
chefspositionerna, till exempel alla fasta amanuenser var män, men annars var det 
väldigt jämnt uppdelat mellan könen. 98 I listan över e.o. amanuenser 1935 finner vi 
Krister Gierow, framtida chef för LUB, och även denna period har en anställd vid 
namn Palm. 99 Carl Theodor Palm fick vikariera som andre bibliotekarie 1937.1001937 
gav Riksdagen pengar till LUB för nya befattningar. Dessa befattningar innefattade en 
förste bibliotekarie, en andre bibliotekarie och en extra vaktmästare. 101 Pengar 
spenderades också på de redan existerande befattningshavarna som var icke-ordinarie. 
Amanuenser, skrivbiträden, tamburvakter och expeditionsbiträden fick tillsammans 
38 200 kronor detta år. 102 
 
1938 gick överbibliotekarie Wilner i pension efter 40 års tjänst i LUB. 103 Samma år 
blev en kvinna, vid namn Signe Nilsson, andre bibliotekarie. 104 Under andra 
världskriget blev sex stycken av de anställda på LUB inkallade.105 Men då detsamma 
hände med LUB:s besökare orsakade detta inte några större problem. 106  1941 drogs 
en av förste bibliotekarietjänsterna in. I gengäld fick de andra anställda en viss 
                                                 
90 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1896.  Sida 26 
91 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1897.  Sida 31 
92 Tegnér, Elof, Minnen och silhouetter, 1974, sida 106 
93 Tegnér, Elof, Minnen och silhouetter, 1974, sida 108 
94 Citerat ur Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1898.  Sida 28 
95 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1898. Sida 28 
96 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1900.  Sida 29 
97 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1935-36. S.13 
98 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1936-37. S. 9 
99 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1935-36. S.13 
100 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1937-38. S. 9 
101 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1937-38. S. 1 
102 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1937-38. S. 3 
103 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1938-39.  S.9 
104 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1938-39.  S.9 
105 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1939-40. Sida 9 
106 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1939-40. Sida 3  
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löneförhöjning och en ny kontorist anställdes. Samtidigt fick vissa anställda nya titlar, 
eldaren blev ”värmeledningsskötare, tillika reparatör av 2:a klass” och en vaktmästare 
fick titeln ”förste expeditionsvakt” medan två andra vaktmästare blev 
”expeditionsvakter”. 107 1943 skickades ett betänkande till finansdepartementet 
angående reglering av anställningsförhållanden vid bibliotek, arkiv och museer. 
Förslaget antogs. 108 
 
1945 påbörjades den utredning angående Sveriges universitetsbibliotek som utkom 
1947. 109 Den kom att ha ansenlig betydelse då den innehöll inte bara analyser av 
nuvarande situationer utan även nya bestämmelser angående personal, 
utlåningssystem, litteraturförvärv, bokinbindning och även bibliotekslokaler.  
 
Riksdagen hade vid utredningens tid höjt lönerna för riksbibliotekarien till en högre 
lönegrad och detta ansåg beredningen borde gälla för universitetsbibliotekens chefer 
också.110 Lektorer vid allmänna läroverk hade varit i en högre lönegrad än förste 
bibliotekarier. Det skedde en ändring i detta 1937, men förändringen var inte att förste 
bibliotekarierna fick sin första löneförhöjning utan att lektorernas löner höjdes ännu 
en gång. Detta trots att beredningen fann att 90 % av förste bibliotekarierna innehade 
en doktorsgrad inom filosofiska eller teologiska fakulteten. 111 Beredningen ansåg att 
med detta i åtanke och faktumet att förste bibliotekarier ofta ledde andra anställda så 
borde deras lönegrad höjas. 112 När utredningen gjordes fanns på LUB en 
överbibliotekarie och fyra stycken förste bibliotekarier. 113 
 
Vi får se tabeller i utredningen från 1945 som visar att anställningen av 
biträdespersonal hade höjts men inte tillräckligt med vetenskapligt utbildade 
(utredningens ordval) anställda hade lejts.  114  Utredningen såg närmare på tiden 
mellan 1910 och 1947 och LUB hade gått från 15,5 vetenskapligt utbildade tjänster 
till 31 stycken. Där var alltså en ökning på 100 %. 115 Då personalen skulle behöva 
kunskap om samlingarna och en viss förståelse av andra språk (då en hel del av 
litteraturen vid denna tid inte var på svenska) så efterfrågades välutbildad personal. 116 
Uppgifterna som dessa anställda behövt göra hade ökats från mellan 200 % och 400 
% och därmed fann utredningen att personalstyrkan inte hade ökats tillräckligt. 117 Ett 
av de största problemen universitetsberedningen fann med bristen på personal är att 
personalen hade fått jobba endast med den mest nödvändiga uppgiften; att 
tillhandahålla service åt forskarna i låneexpeditionen och läsesalarna. Detta hade gjort 
att andra viktiga uppgifter som till exempel bokförvärv och katalogbehandling hade 
kommit i andrahand. 118 Alltså hade mycket arbete lagts på hög och problem som 
litteraturbristen under krigen hade ej hanterats. 119   
 

                                                 
107 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1941-42.  Sida 1 
108 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1943-44.  Sida 1 
109 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 7 
110 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 49 
111 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 49 
112 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 50 
1131945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 38 
1141945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 31 
1151945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 31 
1161945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 33 
1171945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 31 
1181945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 32 
1191945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 32 
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Även om många av de anställda hade jobbat i läsesalarna så behövdes mer personal 
där. Uppgifter i läsesalen som fördelning av arbetsplatser för forskare, uppsikt över 
läsesalar och forskarrum och upplysningstjänst för allmänheten var viktiga. 120 Men 
det fanns även andra uppgifter som krävde mer personal, om än mindre akut: 
utlämning och revision av läsesalslån och slutligen katalogisering och revision av 
referensbiblioteket. 121 Det var dock inte bara högutbildade anställda som behövdes. 
Det behövdes också personal med främst ”noggrannhet, god arbetsförmåga och en 
relativt god allmänbildning”. 122 Som exempel nämndes renskrivnings- och 
kopieringsarbeten. Extra personal som var timanställd brukades anlitas för dessa 
uppgifter och utredningen stödde detta i viss mån. 123 Amanuenser, som oftast var 
yngre tjänstemän, erkändes inte som bibliotekarier men de sägs ha haft liknande 
arbetsuppgifter trots att de hade mindre erfarenhet och utbildning.  124 Utredningen 
fann till och med att det enda som skiljde de två åt var rekryterings- och 
befordransaspekten då bibliotekarierna var bättre lämpade för eventuella befordringar. 
125 
 
Utredningen fann att nyanställningskraven för LUB var: en ny förste bibliotekarie, en 
ordinarie bibliotekarie och en extra ordinariebibliotekarie 
tillkatalogiseringsavdelningen.126 Även en tjänsteman med vetenskaplig utbildning 
krävdes som hjälp vid handskriftsavdelningen då den aldrig har kunnats katalogiseras 
tillfredsställande på grund av personalbrist.127 En e.o. bibliotekarie krävdes också för 
att ta tag i den försummade avdelningen för kartor, planscher och porträtt. 128  
 
Utredningen tog upp debatten om ändring i kompetenskraven vid anställning. Det 
fanns röster som talade för sänkta kompetenskrav men 1941 så avvisade 
universitetsmyndigheterna denna tanke. 129 Utredningen går här så långt som att påstå 
att endast tjänsteman med högre utbildning kan vara till tjänst för forskare med högre 
utbildning, så en licentiatexamen bör vara minimum.130 Utredningen var även villig 
att föreslå en höjning av kompetenskraven på de anställda vid universitetsbiblioteken. 
En höjning så hög att endast den högsta utbildningsgraden kunde ge ett jobb som 
förste bibliotekarie.131 Gränsen drogs dock vid att kräva doktorsgrad så som förekom i 
Finland vid denna tid.132 Slutligen så fastställde utredningen att den bästa utvägen 
troligen var att behålla de nuvarande kraven. Men att slopa tillåtelsen att ha två 
mindre examen istället för en hel licentiatexamen, då denna tillåtelse ändå knappt 
brukades av universitetsbiblioteken. 133 
 

                                                 
1201945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 34 och  sida 40 
1211945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 34 
122Citerat ur 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 37  
1231945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 37 
1241945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 43 
1251945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 43 
1261945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 45 
1271945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 45-46 
1281945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 46 
1291945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 48 
1301945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 48 
1311945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 48 
1321945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 48 
1331945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 49 
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De biblioteksanställda som räknades som bibliotekspersonal med lägre utbildning var: 
biblioteksassistenter, kontorister, kanslibiträden och kontorsbiträden. 134 Utredningen 
visade dock att vissa av dessa titlar var missvisande då det handlade mer om specifikt 
biblioteksarbete än kansli- och kontorsarbete. 135 Deras arbetsuppgifter var till 
exempel katalogiseringsarbete, anordna böcker för bindning, statistik, mottagande av 
återlämnade böcker och upplysningstjänst i läsesalarna. 136 Utredningen fann att 
biträdena behövde vara ordningsamma och noggranna och ha god allmänbildning men 
även någon form av högre utbildning. 137 Kansli- och kontorsbiträdena hade andra 
kompetenskrav, nämligen ”Realskoleexamen eller avgångsexamen från statens 
normalskola för flickor i Stockholm” eller en läroanstalt som var jämförbar med den 
sistnämnda. 138 Det visar sig dock i utredningen att personalen vid de båda 
universitetsbiblioteken i nästan alla fall hade högre utbildning än kompetenskraven 
efterfrågade. 139 Detta var visserligen tursamt eftersom beredningen ansåg att 
minimikraven på utbildning borde höjas till studentexamen. 140 Då beredningen fann 
att kraven på utbildning borde höjas så ansåg de också att lönerna borde höjas 
samtidigt, detta för att minska risken av att förlora anställda och att undvika problem 
med att hitta personal. 141 Beredningen ansåg också att nya titlar kunde behövas och 
föreslog första biblioteksbiträde, biblioteksassistent och förste biblioteksassistenter. 
142 
 
Statens arbetsmarknadskommission skickade en grupp med norrmän, balter, svenskar 
och danskar som arkivarbetare för LUB.143 Vissa av arbetarna återkom året efter.144 
Vid krigets slut 1945 strömmade de böcker som inte kunnat komma fram på grund av 
kriget in och mer personal behövdes för att hantera alla nya böcker. 145 1947 tillkom 
elva nya anställda. LUB ansökte dock om tjugosex stycken, sju med högre utbildning, 
elva med lägre biblioteksutbildning och åtta vaktmästarpersonal.1461948 hade 
departementschefen fortfarande inte beslutat i frågan om de tjugosex nya anställda 
som LUB ville ha. Tills det blev bestämt om LUB verkligen skulle få alla tjugosex 
anställda så fick de två nya assistenter och två nya biträden för att hjälpa till med de 
mest akuta uppgifterna. 147 
 
Krister Gierow blev förste bibliotekarie 1948. 148 Året efter åkte han till USA för att 
inspektera deras bibliotek.149 Universitetets reservfond användes för att skicka Gierow 
till Library of Congress, biblioteken i Philadelphia, Chicago, Iowa, Berkeley, Stanford 
och Los Angeles. Men även universitetsbiblioteken vid Harvard, Yale och Princeton 
besöktes. 150 1949 var de flesta av LUB:s anställda kvinnor. 151 1950 skapades en sorts 
                                                 
1341945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 51 
1351945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 51 
1361945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 51 
1371945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 52 
138Citerat ur 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 52 
1391945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 52 
1401945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 52 
1411945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 53 
1421945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 53-54 
143 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1943-44.  Sida 6 
144 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1944-1971,, Årgång 1944-45.  Sida 7  
145 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1944-1971, Årgång 1945-46.   Sida 1 
146 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1944-1971, Årgång 1947-48.   Sida 1 
147 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1944-1971, Årgång 1948-49.   Sida 1 
148 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1944-1971, Årgång 1947-48.  Sida 7 
149 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1944-1971, Årgång 1949-50.  Sida 1 
150 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1944-1971, Årgång 1949-50.  Sida 1 
151 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1944-1971, Årgång 1949-50.   Sida 7 
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mellanhand/kontaktorgan mellan LUB och institutionsbiblioteken. Den döptes till 
institutionstjänsten. 152 
 
5. Lokalfrågan 

 
Lokaler är naturligtvis viktiga för alla bibliotek. Det ska inte bara vara en plats att 
bevara litteratur och andra källor på utan även en plats att studera i och att få 
information från bibliotekarier. Att balansera läsesalar, bokhyllor, utrymme för 
biblioteks tekniska utrustning och plats för personal med bokmagasin är kanske inte 
det lättaste. Speciellt inte i ett bibliotek som växer och måste tillfredsställa fler och 
fler människor och rymma mer och mer böcker och dylikt för varje år. Lunds 
universitetsbibliotek har genom sin historia fått uppleva mycket av just dessa 
utmaningar. Med tanke på hur mycket av litteraturen om Lunds universitetsbibliotek 
som berör flytten från Lundagård till Helgonabacken så ser man genast ett exempel på 
att lokalfrågan har varit viktig för LUB. Jag kommer nu ta upp den information om 
lokalfrågan jag har funnit främst i årsberättelserna men även i min andra litteratur. 
Först angående den första tidsperioden och sen den andra.  
 
 
5. 1. Lokalfrågan, period 1: 1883-1900 

 
Elof Tegnér berättar om hur LUB såg ut när han jobbade som e.o. amanuens där 1865 
i sin bok Minnen och silhouetter: [anteckningar nedskrifna under sommarvistelser vid 
Arild på 1890-talet.] Han målar upp en bild av ett bibliotek vars upplägg enligt 
honom inte hade ändrats märkvärt under de senaste hundra åren. Böckerna var 
sorterade under ett mindre antal ämnen och katalogiseringen var ålderdomlig. 153 Men 
framförallt skriver han om hur lokalen var ordnad. Den var med hans ord ”trång”. 
Trots utrymmesbristen fanns rum i byggnaden som användes till annat än bibliotek. 
Det fanns festsalar och bottenvåningen innehöll ett historiskt museum. Tegnér 
uttrycker även missnöje över att väggarna var täckta av porträtt istället för bokhyllor. 
154 Han nämner också att en av de första saker han gjorde när han tog över rodret på 
LUB 1884 var att flytta expeditionssalen från den plats högst uppe i tornet där den 
alltid hade legat. Att ta sig upp dit hade varit svårt då det var en trång spiraltrappa av 
ojämna ekplankor och det fanns inga fönster vilket gjorde trappan mycket mörk enligt 
Tegnér. 155 
 
I början av vår första period hade lokalerna precis renoverats, värmeledningar hade 
installerats och en ny läsesal hade byggts. 1885 öppnades de nya lokalerna för 
allmänheten. 156  
 

Så väl läsesal som låneexpedition hafva under vårterminen hållits tillgängliga alla 
helgfria dagar kl. 10-2, hvarjemte, efter anmälan hos bibliotekarien, tillfälle beredts 
vetenskapsidkare att äfven på andra tider besöka läsesalen. 157  

 

                                                 
152 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1944-1971, Årgång 1950-51.   Sida 9 
153 Tegnér, Elof, Minnen och silhouetter, 1974, sida 99 
154 Tegnér, Elof, Minnen och silhouetter, 1974, sida 99 och 100 
155 Tegnér, Elof, Minnen och silhouetter, 1974, sida 101 
156 Lundsuniversitetsbiblioteksårsberättelse, 1866-1903, Årgång 1885. Sida 12 
157 Citerat ur Lundsuniversitetsbiblioteksårsberättelse, 1866-1903, Sida 13 
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Trots detta kvarstod behovet av mer plats och bättre inredning. 158 Läsesalen i LUB 
som vid denna tid låg i Lundagårdshuset i centrala Lund hade cirka 19 besök per dag 
när citatet ovan skrevs 1885. Öppettiderna var fortfarande 10-2 alla helgfria dagar 
nästa år, men nästan varje dag begärde någon att få stanna och studera/forska längre 
159 1886 flyttades bland annat de äldre utländska tidskrifterna till nedre våningen i 
byggnaden som kallades "Kuggis". 160  Även 1887 användes LUB och dess läsesalar 
flitigt. Hemlånen av litteratur hade minskat men antalet besökare hade ökat. Nu var 
medeltalet för besökare per dag 24 stycken. 161 1888 hade siffran ökat till 30 och dessa 
besökare stannade fortfarande längre än de officiella öppettiderna. 162 1890 fortsatte 
trenden med fler besökare och färre hemlån. Besökarna ville fortfarande stanna längre 
än öppettiderna, som alltjämt var 10.00–14.00, egentligen tillät. Framförallt läsesalen 
var mycket populär bland studenter och forskare. Detta gjorde att en önskan om att få 
en större läsesal uttrycktes i årsberättelsen. Läsesalen skulle framförallt vara till för de 
forskare som var ”stamkunder” på LUB och som oftast studerade inne på 
handskriftavdelningen. 1631891 vände trenden med ökande bruk av bibliotekets 
lokaler. Detta år hade hemlånen ökat och besöken minskat. Från medeltalet av 37 
besökare per dag 1890 hade det nu sjunkit till 34 besökare. 164 Åren därefter ökade 
både lån och besök i samma takt. 165 
 
När Elof Tegnér skrev om Lunds universitetsbiblioteks lokaler i årsberättelserna 
nämndes utrymmesfrågan oftast. Därför kommer mycket av denna uppsatsdel tas i 
anspråk av just frågan om utrymme och bristen därav. Men det var inte det enda som 
hände med Lunds universitetsbibliotek som lokal. 1885 beviljade Lunds borgmästare 
30 000 kronor för renoveringar och för värmeledningar för att göra biblioteket mer 
behagligt att vistas i. 166 När det gällde utrymmesbristen så ansåg Tegnér i början att 
pliktexemplaren som LUB måste husa var det största problemet. 167 Mängden 
tidningar hade vuxit sig större och krävde mer plats år 1888, detta löstes genom att 
tidningarna placerades i trapptornet. 168  Två år senare bad LUB om att få placera de 
svenska tidningsårgångarna, som var en del av pliktexemplaren, i det gamla 
Universitetshuset. Men det fick inget resultat. 169 1891 var problemet alltså inte löst på 
ett tillfredställande sätt. Nu skrevs det i årsberättelsen att om inte en passande lokal 
hittades till pliktexemplaren måste de magasineras igen. De hade varit magasinerade 
innan Tegnér kom till Lunds universitetsbibliotek. De hade då varit praktiskt taget 
obrukbara då de bara legat nerpackade utan att vara katalogiserade eller sorterade. 170 
 
1892 försökte LUB fortfarande övertyga ”hans majestät” om att få tillgång till gamla 
Universitetshuset och att få bygga ihop den byggnaden med biblioteket. I väntan på 
svar på detta sattes hyllor upp i gamla Universitetshuset för att rymma 
universitetsbibliotekets nya handskriftssamling som skänkts av familjen De la Gardie.  

                                                 
158 Gierow, Krister, 1957, Från Lundagård till Helgonabacken: en bilderbok om Lunds universitetsbibliotek, s. 61 
159 Lundsuniversitetsbiblioteksårsberättelse, 1866-1903, Sida 14 
160 Lunds universitet. LUBs hemsida.  Historik om Ub - 1800-talet  http://www.ub.lu.se/o.o.i.s/14907 Datum: 11.07.06 
161 Lundsuniversitetsbiblioteksårsberättelse, 1866-1903, Årgång 1887. Sida 15 
162 Lundsuniversitetsbiblioteksårsberättelse, 1866-1903, Årgång 1888. Sida 14-15 
163 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1890. Sida 13 
164 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1891. S. 15 
165 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, S. 19 i Årgång 1892 & s. 16 i Årgång 1893 
166 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1885. S. 12 
167 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Accessionskatalog jemte bibliotekariens årsberättelse 1885, sida XVI-
XVII 
168 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1888. Sida 19 
169 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1890. Sida 18 
170 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1891. Sida 19 
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171 Reparationer genomfördes i LUB:s lokaler under sommaren 1893. Detta år blev 
också andra våningen i "Kuggis" ledig och LUB flyttade in böcker. 172 Samtidigt 
skickades ännu en anmodan till hans kungliga majestät om hopbyggnaden med det 
gamla universitetshuset. 173 1894 skapades ett utkast till en ritning på hur detta 
sammanbyggande skulle kunna se ut. 174 
 
1895 tvingades LUB ta till ännu en nödlösning för att lösa utrymmesfrågan. En 
dubbelhylla lyckades pressas in och lägre hyllor placerades under alla fönster i 
lokalen. Detta skapade cirka 335 meter nytt hyllutrymme men det beräknades fyllas 
snabbt. 175 Pliktexemplaren var inte det enda skälet till utrymmesbrist. 
Seminariebibliotekens böcker började nu förvaras i LUB:s lokaler och tog upp en hel 
del plats. 176 Vad det gällde utrymmesfrågan det året så hade ett förslag och en 
fullständig ritning lämnats in och Riksdagen beviljat 168 000 kronor för detta. 177 
 
På våren 1897 började tillbyggnaden planeras. Första steget var att magasinera en del 
av bokförråden i gamla anatomibyggnaden. Nästa steg var att lägga ut byggprojektet 
på entreprenad. Erbjudanden strömmade in från olika byggare men de var alla över 
budgeten. 178 Därför fick tillbyggnaden ritas om i mindre skala. Men trots detta 
behövdes lite mer pengar. Frågan bordlades tills LUB fick beslutet om de kunde få 
lite mer pengar till tillbyggnaden eller inte.  179  Det visade sig medföra problem att ha 
böcker förvarade i gamla anatomibyggnaden. Böckerna var svårtillgängliga för LUB 
och geologiska institutionen var lovad gamla anatomibyggnaden och väntade nu på att 
få tillgång till lokalen. 180 Stadsfullmäktige kontaktade nu LUB och påpekade att de 
tomter som LUB ville bygga på var skyddade och inte kunde hanteras hur som helst. 
181 Istället föreslogs att hela biblioteket skulle flytta till en annan tomt och bygga en 
ny större biblioteksbyggnad. 182 Elof Tegnér godkände stadsfullmäktiges idé men 
endast om en lämplig central plats kunde finnas. Ett annat villkor Tegnér hade var att 
pengarna för nybyggnaden skulle höjas till 500 000 och att det sattes igång innan årets 
slut. 183 De fick denna pengasumma plus ett lån på 30,000 från Sparbanken i Lund. 184 
Universitetet föreslog en tomt de redan ägde, vid namn Helgonabacken, för att spara 
pengar. 185 Tegnér var emot detta förslag av främst fyra skäl. Det första var att det låg 
mer avsides än vad han hade önskat och det låg även uppe på en backe. Han ansåg att 
det var ett ”synnerligen ofördelaktigt läge”.186 Det andra skälet var att tomten inte 
hade gasbelysning. Det tredje att tomten inte skulle ha någon polisbevakning. Och det 
slutliga skälet var att det hade ”ett otillräckligt tryck från vattenledningen”. 187 Elof 
Tegnér föreslog en annan tomt som kostade 75 000 kronor och fick ett nej. Tegnér 
fortsatte att vara negativ till Helgonabacken och göra detta klart och tydligt under 

                                                 
171 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1892. Sida 24 
172 Lunds universitet. LUBs hemsida.  Historik om Ub - 1800-talet  http://www.ub.lu.se/o.o.i.s/14907 Datum: 11.07.06 
173 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1893. Sida 21 
174 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1894. Sida 24 
175 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1895. Sida 21 
176 Lunds universitet. LUBs hemsida.  Historik om Ub - 1800-talet  http://www.ub.lu.se/o.o.i.s/14907 Datum: 11.07.06 
177 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1896.   Sida 22-26 
178 Lundsuniversitetsbiblioteksårsberättelse, 1866-1903, Årgång 1897.   Sida 29 
179 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1897. Sida 30 
180 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1897. Sida 30 
181 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1898. Sida 24 
182 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1898. Sida 25 
183 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1898. Sida 25 
184 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1898. Sida 25 
185 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1898.  Sida 26 
186 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1898.  Sida 26 
187 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1898.  Sida 26 
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resten av året. 188 Eva Gerle skriver i Lunds universitetsbiblioteks historia fram till 
1968 att det egentliga skälet till varför Tegnér var så skeptisk till Helgonabacken var 
att hans hjärtsjukdom gjorde det svårt för honom att ta sig från sin bostad vid 
Tegnérsplatsen upp till Helgonabacken. 189 Beslutet sköts upp till 1901. LUB fick 
klara sig med sin ordinarie lokal och gamla anatomibyggnaden tills vidare. LUB 
påpekade att de nu inte kunde köpa in fler böcker då de inte visste hur mycket 
utrymme de kunde fylla. 190  
 
1899 diskuterades priser och anslag. 191 I februari 1900 avled Elof Tegnér och 
hyllades med en ”bröstbild” i brons som placerades i Lunds UB:s låneexpedition. 192 
Den nye universitetsbibliotekarien, Af Petersen, reste sedan runt i Europa, till 
exempel i Tyskland, för att se exempel på nya biblioteksbyggnader för inspiration. 193 
Samtidigt delade LUB nu gamla anatomibyggnaden med de som egentligen lovats 
lokalen, geologiska institutionen. 194 
 
5.2. Lokalfrågan, period 2: 1933-1950 

 
Universitetsbiblioteket var år 1935 öppet 9-21 på helgfria dagar och 9-19 på helger. 
Låneexpeditionen var däremot endast öppen mellan 9.30 och 15.30. 195 
 
När Helgonabacken togs i bruk 1907 var tanken att byggnaden skulle täcka LUB:s 
utrymmesbehov de närmaste femtio åren. Men de ”inskränkningar i byggnadsplanen” 
som gjordes för att spara pengar gjorde att bokmagasinet och läsesalen blev mindre än 
väntat. 196 Från 1923 och tio år framåt gjordes olika utkast och 1933 godkändes ett 
förslag på en byggnad, ett boktorn, som skulle användas som bokmagasin och ha 
läsesalar. Denna byggnad påbörjades men avslutades när medeltida rester av en mur 
hittades på marken. Dessa undersöktes och dokumenterades och 1934 fortsatte sedan 
tillbyggnaden. 197 Tillbyggnaden till biblioteket avslutades 1936 och var redo att 
användas året efter. 198 Men den räckte inte långt. 1938 behövde överbibliotekarie Per 
Wilner och LUB låna tolv rum i gamla Kemiska institutionens lokaler. 199  
 
1939 när andra världskriget bröt ut förberedde LUB sina lokaler för eventuella 
attacker. Oersättliga och viktiga dokument, som handskrifterna, flyttades till 
förvaringsrum i källaren. 200 Biblioteket skyddades med sandsäckar över alla 
källarfönster och ett före detta packrum byggdes om till skyddsrum. Skyddsrummet 
utrustades med gas-sluss och luftaggregat och kunde hysa 40 personer. 201 LUB hölls 
fortfarande öppet och förutom under mörkläggningarna försökte de vanliga 
öppettiderna hållas. 202 
 
                                                 
188 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1898. Sida 26 
189 Gerle, Eva, Lunds universitetsbiblioteks historia fram till år 1968, 1984. S. 241 
190 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1898. Sida 27 
191 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1899. Sida 28 
192 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1900. Sida 29 
193 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1900. Sida 27-28 
194 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1900. Sida 28

 

195 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1935-36. Sida 6 
196 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1932-35. Sida 3 
197 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1932-35. Sida 3 
198 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1935-36. Sida 1 
199 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1938-39. Sida 3 
200 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1939-40. Sida 3 
201 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1939-40. Sida 3 
202 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1939-40. Sida 7 
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Väldigt få böcker kom in till LUB:s samlingar under kriget. 203 Endast vissa böcker 
skänkta från bibliotek i Tyskland kunde komma fram under krigsåren. 204 När kriget 
var över kunde de böcker som LUB letat efter äntligen komma in och göra 
samlingarna fulltaliga. Detta ledde dock till än mera utrymmesbrist. 205  1946 
skickades en skrivelse till universitetets byggnadsnämnd.206 I denna skrivelse 
beskrevs hur trängande behovet för utrymme var. En åtgärd måste finnas snabbt, den 
kunde vara provisorisk eller permanent men i vilket fall behövdes en åtgärd. LUB 
efterfrågade en expert på biblioteksbyggnader och att parkområdet runt LUB skulle 
bli bebyggligt. 207 1947 gjordes preliminära ritningar på utvidgning av LUB. 208 Men 
de fick vänta till år 1950 för att få en officiell ritning. Ritningen visade att 
utbyggnaden skulle komma fördubbla LUB:s yta.  209 1948 års generalplan för 
utbyggning av Lund universitet meddelade att LUB:s besök i läsesalarna hade 
fyrdubblats de senaste 25 åren. 210 
 
1945 års universitetsutredning fann att LUB har sett en explosionsartad ökning i 
bokbestånd och antal besök i läsesal. Under de 25 år innan denna utredning gjordes 
hade LUB tredubblat sina besök i läsesalarna och bokbeståndet hade vuxit med över 
129 procent under en 28 års period. 211  Utredningen la mycket fokus på hur denna 
expansion av universitetsbibliotekens användning hade lämnat dem utan de resurser 
som behövdes för att hantera universitetens behov. 212 Mer utrymme behövdes, 
utredningen gick så långt som att säga att LUB var i stort behov av att få sina lokaler 
utbyggda.213  De påpekade också att reglerna för hur ett universitetsbibliotek skulle 
vara utformat var skapade när universitetsbibliotek var mycket mindre. 214  
 
Beredningen som ansvarade för universitetsutredningen såg närmre på vilken 
ställning universitetsbiblioteken hade i universitetsorganisationen i utredningen från 
1945. 215 Beredningen poängterade att universitets behov hade format 
universitetsbibliotekens bokinnehav. 216 Men detta behov började bli för stort. I 
kampen för att få in mer litteratur och att få plats med den föreslogs att fler texter 
fotostatkopierades så att exemplar kunde finnas i flera vetenskapliga bibliotek. 217 
Även den mindre utrymmeskrävande lösningen med mikrofilm togs upp. 218 Den 
nyinkomna ”vanliga” litteraturen måste införas i bokmagasinen och då måste 
bokmagasinen omorganiseras. Detta finner utredningen vara en del av frågan om 
utrymme och byggnadens möjliga ”framtida utvidgning”. 219  
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6. Analys av personalfrågan 

 
Jag har delat upp min analys i fyra delar: aktörernas kan, aktörernas förstå, aktörernas 
vill och strukturernas roll. Detta betyder inte att allt jag tar upp kan enbart sorteras in i 
dessa fack. I aktör - strukturaspekten ingår tanken att de påverkar varandra och det är 
därför svårt att helt skilja dem åt i en analys. Skeenden kan till exempel ses som en 
del av aktörers kan och som strukturers inflytande men jag har ändå försökt sortera in 
dem i de kategorier där jag tycker de passar bäst för att göra det tydligare. De två 
perioderna tas upp i samma kapitel för att underlätta jämförelsen.  
 

6.1. Aktörernas kan 

 

Hur kunde aktörerna fatta beslut och påverka med sina handlingar? En viktig punkt 
för personalfrågan måste bli lönevillkor. Tegnér begärde vid tre olika tillfällen i slutet 
av 1800-talet att de e.o. amanuenser som arbetade under honom med den nya 
katalogiseringen skulle få lön respektive mer lön. 220 I årsberättelsen för 1886 skrev 
Tegnér om att arbetet med katalogiseringen tog längre tid än nödvändigt eftersom 
personalen hade för lite betald arbetstid.221 Efter att de e.o. amanuenserna fått 
ekonomisk ersättning fortsatte arbetet stabilt så att vid vår periods sista år, 1900, var 
LUB ifatt med arbetet förutom några kvarvarande handskrifter. 222 Detta ser jag som 
ett tecken på att Tegnérs beslut och handling fick stor påverkan och ändrade hur LUB 
behandlade lönefrågan. Under den andra perioden var det däremot givet att ej 
ordinarie amanuenser, skrivbiträden, tamburvakter och expeditionsbiträden skulle få 
rimlig ersättning men som vi har sett så begärdes högre lön till dem. Denna begäran 
uppfylldes då dessa grupper fick 38 200 kronor 1937. 223  
 
Biblioteksutredningen från 1945 fann att amanuensgraden inte borde vara så utökad 
som den var tidigare vid Sveriges universitetsbibliotek. Den borde enligt beredningen 
existera som en ”rekryteringsgrad” endast. 224 De som jobbade som amanuenser var i 
en lägre löne- och statusgrad trots att de ofta gjorde samma jobb som bibliotekarier. 
Vissa hade till och med liknande utbildning.225 Amanuenser, som oftast var yngre 
tjänstemän, erkändes inte som bibliotekarier men de sägs ha liknande arbetsuppgifter 
trots att de hade mindre erfarenhet och ibland mindre utbildning.  226 Utredningen 
fann till och med att det enda som gör att de två skiljdes åt var rekryterings- och 
befordransaspekten då bibliotekarierna var bättre lämpade för eventuella befordringar. 
227 Beredningen gick så långt som att anse att tjänstebeteckningen amanuens borde 
helt avskaffas för personal med högre utbildning och ersättas i dessa fall med e.o. 
bibliotekarie. 228 Alltså hade den ej ordinarie personalstyrkan fått bättre arbetsvillkor 
och status i den nästa perioden. Denna utveckling tog ett av sina första haltande steg 
då Tegnér först anhöll om att de skulle få lön år 1885.   
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6.2. Aktörernas förstå 

 
Förstå innebär alltså att aktörerna förstår hur omgivningen fungerar och hur deras roll 
i den fungerar. Ett universitetsbibliotek ska inte bara låna ut böcker. Det ska också 
förse studenter och forskare med en lokal att vara i som ska ha referensverk och 
platser att studera och läsa på. Kort sagt en läsesal. När 1945 års utredning behandlade 
bristen på personal kom läsesalen upp i ett något oväntat sammanhang. Ett av de 
största problemen universitetsberedningen fann med bristen på personal var nämligen 
att all personal hade fått jobba med den mest nödvändiga uppgiften; att tillhandahålla 
service åt forskarna i låneexpeditionen och läsesalarna. Detta hade gjort att andra 
viktiga uppgifter som till exempel bokförvärv och katalogbehandling hade kommit i 
andrahand. 229 Alltså hade mycket arbete lagts på hög och problem som 
litteraturbristen under kriget hade inte hanterats. 230 Därmed hade läsesalarna högre 
status än bokinköp och katalogisering för de aktörer vid rodret i andra perioden. En 
annan poäng som gjordes var att uppsikten över tidskriftsalarna i bägge 
universitetsbiblioteken även krävde mer personal. 231 Läsesalar i första perioden är 
också av intresse men mer för lokalfrågan och kommer därför att tas upp i ett senare 
skede.  
 
6.3. Aktörernas vill 

 
Vad var aktörernas preferenser när det gällde personalfrågan? När man ser på 
personalfrågan i 1800-talets Lund och 1900-talets Lund kan frågor om genus väckas. I 
den första perioden ser man att den första kvinnan började jobba på 
universitetsbiblioteket våren 1885 och fortsatte med detta till sin död i november 
1912. Fröken Henrika Tornberg arbetade med att renskriva dokument, kopiera 
katalogblad och liknande arbetsuppgifter. Hon nämns som "extra kvinnligt biträde" i 
årsberättelserna men hon nämns inte vid namn så som hennes manliga kollegor 
gjorde. 232 Men om detta berodde på Tegnérs preferenser när det gällde kvinnliga 
anställda kan vi inte veta. Vi vet däremot vad Tegnér skrev om kvinnor som besökte 
Kungliga biblioteket när han jobbade i Stockholm: 
 

Damer, som läste skönlitteratur, voro sällsynta gäster i det gamla Kongl. Biblioteket, 
ännu mera sådana ”qvinnosaks-qvinnor”, som studerade filosofi och ”sociologi.” 
Sådana blef det ingen brist på i det nya K.Biblioteket. 233 

 
Det kan tolkas som att denna kommentar inte är helt positivt inställd till dessa 
”qvinnosaks-qvinnor”. Men det kan säkerligen ha varit en vanlig synpunkt vid 1890-
talet då detta skrevs. När vi jämför genusfrågan i personalen i period ett med den 
andra perioden ser vi en hel del förändringar angående antalet kvinnor, och deras 
positioner, i LUB:s personalstyrka. 1939 fick en kvinna en fullständig tjänst som 
bibliotekarie på LUB. 234 Vi ser också att fram till 1950-talet hade antalet män 
dominerat bland personalen på Lunds universitetsbibliotek. Men därefter skedde en 
drastisk förändring då kvinnorna kom att bli många fler än männen. Som ett exempel 
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kan vi ta 1968, då LUB hade 58 kvinnliga och 20 manliga anställda.235  Alltså skedde 
de stora förändringarna inte förrän mot slutet av och efter vår andra period.  
 
Även om kvinnor hade en bättre chans att arbeta på LUB i andra perioden så fanns de 
inte ens i universitetsberedningens tankevärld när de skrev om universitetsbiblioteks 
chefer 1945. Deras beskrivning av den chef som de anser behövs börjar så här: “Av 
den föreslagna chefen för den inre tjänsten måste krävas att han är en fullgod 
biblioteksman." 236 Naturligtvis så var detta en bild som fanns på nästan alla 
arbetsplatser i Sverige och inte något unikt för LUB eller Sveriges 
universitetsbibliotek. I utredningen från 1945 tas kompetenskrav för personal upp. I 
delen som hanterar personal med lägre utbildningskrav blir det väldigt tydligt vilka 
roller kvinnor hade i bibliotekshierarkin då detta är det enda segmentet där flickskolor 
nämns. Kansli- och kontorsbiträdena hade som kompetenskrav: ”Realskoleexamen 
eller avgångsexamen från statens normalskola för flickor i Stockholm” eller en 
läroanstalt som var jämförbar med den sistnämnda. 237 
 
Som vi har sett så ville LUB:s överbibliotekarier ha mer personal i andra perioden. 
Och behovet av detta bekräftades av 1945 års utredning. Vi får se tabeller som visar 
att en viss ökning av biträdespersonalen hade förekommit men ytterst få vetenskapligt 
utbildade (utredningens ordval) anställda hade lejts.  238 Utredningen såg närmre på 
tiden mellan 1910 och 1947 och fann att LUB hade gått från 15,5 vetenskapligt 
utbildade anställda till 31 stycken, alltså 100 %. 239 Uppgifterna som dessa anställda 
hade behövt göra hade ökats från mellan 200 % och 400 % och därför fann 
utredningen att personalstyrkan inte hade ökats tillräckligt. 240 Biblioteksutredningen 
fann vad de kallade den ”utländska vetenskapliga facklitteraturen” inom de flesta 
forskningsgenrerna behövde insamlas till universitetsbiblioteken. 241 De påpekade att 
denna uppgift skulle komma att kräva personal med vetenskaplig högre utbildning för 
att välja ut rätt litteratur. 242 Då personalen skulle komma att behöva kunskap om 
samlingarna och en viss förståelse av främmande språk efterfrågades just högutbildad 
personal. 243 Jag har inte funnit någon biblioteksutredning för vår första period men 
när man läser årsberättelserna finner man inte någon efterfrågan av mer personal. Då 
LUB var mycket mindre under den första perioden krävdes kanske inte mer personal, 
men då det tydligen behövdes mer utrymme konstant på grund av LUB:s växande kan 
man undra om inte mer personal kunde behövas. Fast de frivilliga som arbetade på 
LUB vid denna tid kanske gjorde behovet av personal mindre.  
 
6.4. Strukturernas roll 

 
Om vi ser Lunds universitet som en beteendestruktur så är den uppbyggd av 
kollektivets handlande. En del av kollektivet här måste vara personalen. Till exempel 
personalen på LUB. Hur relaterade detta kollektiv och våra aktörer till LUB? Det 
fanns till exempel de som jobbade kvar på Lunds universitetsbibliotek trots att de inte 
fick någon monetär ersättning i vår första tidsperiod. Två stycken vicebibliotekarier, 
                                                 
235 Gerle, Eva, 1984,  Lunds universitetsbiblioteks historia fram till år 1968, s.200 
236  1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 41 
237 Citerat ur 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 52 
238 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 31 
239 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 31 
240 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 31 
241 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 10 
242 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 10 
243 1945 års universitetsberedning,  Stockholm, 1947, sida 33 



26 
 

vicebibliotekarie Palm och vicebibliotekarie Braune, jobbade kvar fulltid efter 
pensionen utan ersättning.244 1897 års anteckningar i årsberättelsen nämner att före 
detta rektorn Dr. O Ingstad arbetar som frivillig på LUB. 245 En av de två 
överbibliotekarier i vår andra period, Per Wilner, gick i pension efter 40 års tjänst 
1938. 246 Enligt Eva Gerle, som skrev Lunds universitetsbiblioteks historia fram till år 
1968, så la Wilner ner sin fulla arbetstid och sin fritid på att styra LUB och hantera 
dess lokalproblem och hon anger detta som ett möjligt skäl till varför han aldrig satte 
sin fot i biblioteken igen efter sin pensionering. 247 I årsberättelserna från den andra 
perioden hittar man inte några kända frivilliga arbetare. Beror detta på att människor 
har andra vanor efter pensioneringen i mitten av 1900-talet än i slutet av 1800-talet? 
Eller möjligtvis på att LUB som struktur har förändrats och gjort det mindre attraktivt 
för olika aktörer att arbeta där utan lön? Det kan kanske till och med tänkas att det 
fanns färre arbetsuppgifter i den andra tidsperioden och att arbetet alltså slutfördes av 
de löneanställda? Att besvara dessa frågor kräver mer utrymme, källor och tid än 
denna uppsats har råd med tyvärr.  
 
Makten över personalen fanns inte bara hos aktörerna vid LUB. Den fanns även hos 
strukturerna. Ett exempel på det ser vi i biblioteksutredningen 1945. Bland annat togs 
där upp de nya kompetenskrav som skulle införas vid universitetsbiblioteken i Lund 
och Uppsala. Det fanns röster som talade för sänkta kompetenskrav men 1941 så 
avvisade universitetsmyndigheterna denna tanke. 248 Utredningen gick så långt som 
att påstå att endast tjänstemän med högre utbildning kunde vara till tjänst för forskare 
med högre utbildning så en licentiatexamen borde vara minimum.249 I Lennart 
Lundquists artikel tas tre påverkansströmmar, som går från strukturerna till aktörerna, 
upp. En av dessa är Socialisation. Detta är ett socialt system som påverkar aktörens 
kan genom att forma hans/hennes förstår och vill. Det är möjligt att här se hur 
forskares (som en del av det sociala systemet med universitetsanställda) behov och 
krav här ändrat hur bibliotekspersonalen ser på sin roll och vad de kan och inte kan 
göra och vara. 
 
7. Analys av lokalfrågan 

 
Precis som min analys av personalfrågan så har jag här delat upp analysen i aktörernas 
kan, aktörernas förstå, aktörernas vill och strukturernas roll. Och liksom i det förra 
fallet är detta upplägg en viss förenkling för att göra det tydligare.  
 
7.1. Aktörernas kan 

 
Ett exempel på aktörernas kan gällande lokalfrågan var när Tegnér inte ville att LUB 
skulle flyttas till Helgonabacken. Han gjorde alltså valet att agera när hans motvilja 
mot just den platsen som LUB:s nya hem ignorerades. Han skickade in klagomål 
under planeringsprocessen.250 Det är intressant att se på varför han gjorde detta. Var 
det de skäl han angav offentligt eller var det på grund av hans medicinska svårigheter 
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att ta sig till Helgonabacken som låg till grund? Om vi antar att hans problem med att 
ta sig till Helgonabacken spelade in, hur påverkade då detta hans resonemang? Vi har 
sett att han var en man som satte stolthet i sitt arbete och att han gjorde mycket för 
LUB, skulle han då sätta sina behov före LUB:s? Kände han att han var för viktig för 
detta universitetsbibliotek för att hans svårighet att ta sig dit kunde ignoreras? Var det 
därför med LUB:s bästa i sinnet han ville sätta stopp för Helgonabacken som ny plats 
för lokalen? Eller spelade detta kanske inte alls in och de skäl han angav offentligt var 
de riktiga skälen för hans motvilja mot den lokal som Lunds universitet, Lunds 
kommun och banken som gav lån ville ha? Kanske var alla de skäl, offentliga som 
hemliga, orsakerna till Tegnérs agerande. Det enda vi nu i efterhand kan se var hans 
motvilja och de aktioner han tog för att få sin vilja igenom. Och att han som aktör i 
detta fall inte hade makt nog att lyckas.  
 
Ett annat exempel behandlar olika medel som aktörerna hade att påverka med. 
Specifikt vilka vapen de hade i kriget mot utrymmesbristen och strukturer som inte 
alltid verkade ta den på allvar. Beredningen från biblioteksutredningen 1945 fann två 
lösningar på utrymmesproblematiken i period två. Den första var förslaget om att den 
medicinska litteraturen skulle samlas från institutionsbiblioteket och LUB och 
sammanföras i en ny byggnadsdel som helst skulle ligga nära universitetssjukhuset. 
251 Den andra lösningen skulle lösa både utrymmesproblematiken och behovet av mer 
litteratur; den nya tekniken. I kampen för att få in mer litteratur föreslogs att fler texter 
fotostatkopieras så att exemplar kan finnas i flera vetenskapliga bibliotek. 252 Även 
den mindre utrymmeskrävande lösningen med mikrofilm tas upp. 253 Dessa två 
alternativ fanns inte under den första perioden men under andra perioden bör de ha 
hjälpt LUB att ha mer litteratur tillgänglig på mindre yta. I årsberättelserna får vi veta 
hur många fotostatkopior och mikrofilmer som görs för dels forskare och för 
bibliotekets egna behov. För att spara utrymme här kan vi hålla oss till att påpeka att 
siffran varierar från 280 stycken till 2780 stycken när det gäller fotostatkopior för 
bibliotekets behov under vår andra period. För denna diskussion kan det vara 
intressant att se att efter krigets slut, 1945, var siffran 509 stycken och året därefter 
798 stycken. Alltså gjordes inte så många fotostatkopior av de texter som LUB inte 
fått tag på. Utredningen publicerades inte förrän 1947 så man kan tänka sig att LUB 
inte fotokopierade de texter de saknade förrän då eftersom de inte hade fått detta råd 
än. 1947 gjordes nämligen 2266 fotostatkopior för LUB:s behov. En stor ökning med 
andra ord. Mikrofilmer tas inte upp förrän 1948 så det var troligen då de började göras 
i LUB. De mikrofilmer som var för LUB:s behov då var år 1948 3470 stycken, år 
1949 var de 6057 stycken och år 1950 gjordes hela 10 838 stycken.  
 
En aspekt av lokalfrågan är vilka beslut aktörerna fattade om när och hur lokalen 
skulle vara öppen. Detta har varierat en hel del mellan de två perioderna. Om man ser 
på öppettiderna det första året i de respektive tidsperioderna så ser man stora 
skillnader. Vi börjar som vanligt med den första perioden. För att visa utvecklingen 
som skedde på LUB då Tegnér hade chefspositionen kan det påpekas att kring 1860 
var öppettiderna bestående av en timme per dag lagd mellan klockan 12.00 och 13.00. 
254 LUB var endast öppet mellan klockan 10.00 och 14.00 på helgfria dagar i första 
perioden. Det borde här tilläggas att under första perioden kunde man få tillgång till 
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biblioteket utöver öppettiderna om man anmälde detta till personalen i förväg. I första 
perioden ser vi alltså flexibilitet hos personalen då studenter och forskare kunde få 
tillgång till lokalen utöver öppettiderna. Men då öppettiderna var fyra timmar om 
dagen på vardagar så fanns det ju utrymme för dem att hålla öppet. Vi vet för övrigt 
inte vilka tider de gick med på att ha öppet eller hur ofta de gick med på att ha öppet. 
Det hade också varit intressant att veta för vem de öppnade LUB utöver öppettiderna, 
var det bara för forskare eller fick studenter samma behandling? Andra frågor som det 
hade varit intressant att få svar på är om det vare Tegnérs förtjänst att LUB hade öppet 
så mycket mer under hans ledarskap än innan? Eller var det bara en naturlig 
utveckling hos ett universitetsbibliotek med ett universitet med ökande studentskara? 
Men detta är svårt att avgöra utan att kunna jämföra med ett annat 
universitetsbibliotek i samma storlek i samma tidsperiod.  
 
I andra perioden var öppettiderna mellan klockan 9.00 och 21.00 på helgfria dagar 
och 9.00–19.00 på helger. (Men låneexpeditionen var endast öppen 9.30 till 15.30.) 
Detta var väldigt generösa öppettider jämfört med första perioden. För att ha något 
modernare att jämföra med kan man se på LUB:s öppettider i nutid: helgfria vardagar 
9.00–19.00 och helger 10.00–15.00 och stängt på speciella helger. 255 Det fanns alltså 
en tillit till och tolerant inställning mot studenter och forskare i den andra perioden då 
biblioteket var öppet även när låneexpeditionen var stängd för dagen. Men det är ju 
troligt att det fanns personal som hade som uppgift att ha uppsikt över lokalen i alla 
fall. 
 
7.2. Aktörernas förstå 

 
Ännu en gång ska vi se närmare på hur aktörerna förstod sin roll gentemot strukturen 
och aktörernas förståelse av hur omgivningen var uppbyggd. Som aktörer var LUB:s 
överhuvud bland annat tvungna att relatera till strukturen Lunds universitet. När man 
ser på våra två ämnen, lokal och personal, blir denna relation ytterst viktig men inte 
den enda. I all litteratur jag har funnit om LUB finns en brännande punkt - 
lokalutvidgning. Som vi har sett i materialet för denna uppsats behövde LUB ständigt 
byggas ut för att få plats med böcker, plikttryck och sittplatser. Men hur enkelt var det 
att få tillstånd att bygga ut och resurser att göra det? Hur mycket makt hade 
bibliotekarien/chefsbibliotekarien över hur lokalen skulle utvecklas? Hur förstod de 
sin/sina roller gentemot strukturen?  
 
Innan flytten till Helgonabacken blev av fick Tegnér och personalen på LUB försöka 
hantera utrymmesbristen bäst de kunde. Detta orsakade som vi har sett problem med 
bokinköp då det var omöjligt att planera hur mycket plats som skulle finnas för 
böckerna i framtiden.256 Men om man ser på hur Lunds universitet hanterade de olika 
aktörer som var beroende av det så hade Tegnérs LUB ändå viss framgång med sina 
behov. Geologiska institutionen skulle som vi har sett flyttat in i den gamla 
anatomibyggnaden men fick skjuta upp sin flytt då LUB behövde utrymmet 1897. 257 
Botaniska institutionen nämns också i årsberättelserna för vår första period. Den 
prövas genom att inte få tillräckligt årsanslag enligt årsberättelserna för 1883 och 
1885. 258 Så även om Tegnér fick kämpa för att få igenom förändringar och även om 
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förändringarna inte alltid var vad han hade hoppats på så skedde förändringarna till 
slut och då snabbare än de gjorde för andra delar av Lunds Universitet. Om detta var 
på grund av Tegnérs ansträngningar eller LUB:s betydelse för Lunds universitet är 
svårt att säga. Det kan hända att Tegnér hade lärt sig av eventuella misstag som 
geologiska institutionen och botaniska institutionen gjorde när de kontaktade 
universitetet med sina respektive begäran. I Lundquists artikel om aktör - 
strukturaspekten tas information upp som en av de tre påverkansströmmarna. Detta 
förklarar han som att aktörer får förståelse av hur deras struktur fungerar genom att se 
andra aktörer relatera till strukturen. Detta hade kanske fått Tegnér att veta hur han 
skulle framställa sina önskemål och behov. Detta betydde dock inte att han alltid 
lyckades. 
 
7.3. Aktörernas vill 

 
När det gäller aktörernas preferenser i lokalfrågan är det enkelt att se vad de ville. De 
ville få mer utrymme. Ett utrymmesproblem som bibliotekspersonalen och kanske 
främst Tegnér fann besvärande under den första perioden var pliktexemplaren. Tegnér 
gick så långt som att påpeka att LUB:s utrymmesbrist till största del berodde på 
pliktexemplaren i den årsberättelse som hade fogats samman med 
accessionskatalogen 1885. 259 Han påpekade detta även i årsberättelsen 1886 och även 
1892 då han påpekade hur mycket det "svenska årstrycket" konstant växte. 260 Även 
då utrymmesbristen går som en röd tråd även genom vår andra period så nämns inte 
pliktexemplaren som svårigheten där. Vi får bara veta att en tillbyggnad har skapats 
och att de 12 rummen i gamla kemiska institutionen har lånats. Efter kriget är 
problemet att de böcker som beställts och önskats men inte kunnat levereras alla 
anlände kring samma tidpunkt och därmed akut krävde plats. Alltså kan vi anta att 
LUB och dess chefsbibliotekarier i andra perioden antingen har räknat med den 
kommande mängden av pliktexemplar eller att de inte vill ange det som problemet.  
 
Tegnér och hans personal försökte som vi har sett på alla vis att få det utrymme de 
visste LUB behövde och skulle komma att behöva. Den enda skugga som kan falla 
över Tegnér här är att han inte fick de bestämmande strukturerna att lyssna till hans 
önskemål. För att uttrycka det så som det görs i struktur- aktörsansatsens ordalag: 
Aktören Tegnérs vill var tydligt men hans förstå och kan var kanske inte riktigt på 
samma nivå. Lennart Lundquist skriver också om restriktion, en av de tre 
påverkansströmmar från strukturer till aktörer. Restriktioner är de aspekter som 
hindrar aktören från de handlingar och beslut som de vill göra eller fatta och det finns 
väldigt ofta hos beteendestrukturer. Att Tegnérs önskemål ignorerades och att han 
tillslut fick ge upp kan ses som en sådan restriktion.  
 

Aktörernas preferenser visade sig i resonemang om läsesalar. Läsesalar var en viktig 
del av biblioteket och viktig för lokalfrågan. Studenter behövde platser att sitta och 
studera i lugn och ro, tillgång till referenslitteratur så som uppslagsböcker och så 
vidare. Handskrifterna verkar ha använts i stor omfattning, framförallt av forskarna. I 
början av första perioden öppnades som vi har sett en ny läsesal som besöktes flitigt. 

                                                 
259 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1885. Accessionskatalog jemte bibliotekariens årsberättelse 
1885, S. XVI - XVII 
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261 1890 påpekar Tegnér att fler och fler besökare kommer för att använda läsesalen, 
speciellt forskare som använder handskrifterna, och att LUB behöver en större läsesal 
nu.262 LUB:s läsesal nämns i andra periodens årsberättelser också. De inskränkningar 
som gjorts i byggnadsplanen för lokalen på Helgonabacken påverkade bokmagasinet 
och läsesalen. Dessa två utrymmen blev alltså mycket mindre än LUB hade hoppats. 
263 1936 byggdes som vi har sett boktornet med tjugo platser i läsesalen och en 
speciell forskarsal med fyrtio sittplatser. 264 Som vi har sett i 1948 års generalplan för 
utbyggning av Lund universitet så hade besöken i LUB:s läsesalar fyrdubblats de 
senaste 25 åren. 265 Mycket av utrymmesfrågan verkar ha handlat om plats för böcker 
och pliktexemplar. Men aktörerna som ledde LUB glömde inte att ett 
universitetsbibliotek också är en plats för läsning, studier och i den senare perioden 
även för användning av viss teknik. Som vi kan se av besöksstatistiken så fanns det 
gott om tillfällen då besöken var högre än hemlånen.  
 
7.4. Strukturernas roll 

 
Nu är det dags att se närmare på förhållandet mellan aktörerna och strukturerna när 
det gällde lokalfrågan. Tegnér lyckades få tillstånd för renoveringar och 
värmeledningar på LUB precis när han börjat sin tjänst 1885. Detta kom dock inte 
från Lunds universitet utan direkt från Lunds borgmästare.  266 När Tegnér ville ha en 
sammanbyggning av LUB och det närliggande gamla Universitetshuset 1892 frågar 
de "hans majestät" lika så när de upprepade förfrågan 1893. 267 Detta visar att 
aktörerna ibland så att säga gick över huvudet på Lunds universitet eller kanske mer 
korrekt sagt att hierarkin inte alltid gick från regeringen till borgmästaren/staden till 
universitetet och sen till universitetsbiblioteket. Ibland gick den rakt från 
regeringen/kungen till LUB. Vilket är skälet för att regeringen räknas som en struktur 
i min analys.  
 
Viss ekonomisk hjälp kom dock från Lunds universitet, till exempel kom pengarna för 
tryckningen av ett register för den gemensamma accessionskatalogen från Lunds 
universitets reservfond 1896. 268 Samma år fick LUB dock 168 000 kr från regeringen 
för en tillbyggnad. 269 Men när planerna var gjorda och LUB började ta emot 
erbjudanden från byggfirmor framkom att projektet skulle bli för dyrt. 270 Ritningarna 
fick alltså göras om, LUB och Tegnér fick böja sig för ekonomins skull och planera 
en mindre tillbyggnad. Men även då behövdes extra tillskott av pengar. 271 1898 
bestämde stadsfullmäktige att problemen inte skulle lösas genom ändringar och 
tillbyggnader. Istället skulle LUB flytta till en nyare större lokal. 272Alltså hade 
aktören Tegnér flera strukturer som fattade besluten för LUB och dess framtida 
lokaler. Tegnér godkände som vi har sett deras beslut men han hade villkor. Villkor 
som inte bifölls. 273 Istället flyttades LUB till Helgonabacken, mot Tegnérs vilja. 274  
                                                 
261 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1884-85.  S. 12 
262 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903,  Årgång 1890. S. 13 
263 Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1924-1943, Årgång 1932-35. S. 3 
264 Gierow, Krister, Lunds UBs nybyggnad - Nordisk tidskrift för Bok och Biblioteksväsen. Årgång 46. 1959. s.52 
265  Gerle, Eva, Lunds universitetsbibliotek historia fram till år 1968, 1984. S. 182 
266  Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903, Årgång 1885.  S. 12 
267  Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903,  S. 24 i årgång 1892 och s. 21 i årgång 1893. 
268  Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903,  Årgång 1896. S. 21 
269  Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903,  Årgång 1896. S. 25-26 
270  Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903,  Årgång 1897. S. 29 
271  Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903,  Årgång 1897. S. 30 
272  Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903,  Årgång 1898. S. 25 
273  Lunds universitetsbiblioteks årsberättelse, 1866-1903,  Årgång 1898. S. 25-26 
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Nybyggnader gjordes i bägge perioderna. Men hur länge varade dessa innan 
utrymmesbristen slog till igen? Och varför infann sig utrymmesbrist? Var det 
aktörernas missbedömningar eller strukturernas inblandning? Vi börjar som vanligt 
med att se närmare på första perioden. 335 hyllmeter skapades av de nya hyllor som 
sattes in som en nödlösning 1895 men redan då antog personalen att det inte skulle 
vara till hjälp särskilt länge. 275 Detta var endast en tillfällig anordning innan böcker 
kunde förvaras i gamla anatomibyggnaden och slutligen flytten till den mer rymliga 
lokalen på Helgonabacken. Lokalen på Helgonabacken var tänkt att räcka för LUB:s 
behov de närmaste femtio åren men detta visade sig vara väldigt optimistiskt. 276 
Skälen för detta angavs vara de nedskärningar som gav mindre lokaler än planerat när 
det nya LUB byggdes. Alltså ansåg aktörerna att det var strukturens fel. Redan från 
1923 börjades planer göras för hur lokalen kunde byggas ut, detta var alltså endast 
sexton år efter att Helgonabacken togs i bruk. 277  Ingen av lösningarna varade alltså 
så som önskat. Om det sedan generellt var pliktexemplaren, det ökade antalet 
besökare eller dålig planering som skapade de största problemen i första perioden är 
svårt att säga obestridligen. Man kan dock se att aktörerna anser att det var strukturens 
inskränkningar i byggnadsplanen som orsakade problemen efter flytten till 
Helgonabacken. 278  
 
I period två såg vi först boktornet som skulle användas främst som bokmagasin. 279 Så 
fort LUB hade flyttat in böcker och inredning så märktes det att mer utrymme skulle 
behövas mycket snart. 280 I den historik som finns på Lunds Universitetsbiblioteks 
hemsida föreslås att beredskapsåren är boven i dramat då det fanns andra saker som 
prioriterades. 281 Redan två år senare, alltså 1938, behövdes mer utrymme då det var 
då LUB lånade tolv rum i gamla kemiska institutionen. Men detta var inte en lösning 
på problemet. 282 Alla utbyggnadsplaner fick läggas på is då krig svepte in. Men vid 
andra världskrigets slut kom nästa utrymmeskris, eller ska vi säga att den redan 
existerande utrymmesbristen blev mer akut, när alla de böcker som varit otillgängliga 
på grund av kriget nu strömmade in. 283 Här kan vi alltså säga yttre omständigheter 
orsakade utrymmesbristen. Men då aktörerna på LUB beställde alla dessa böcker 
borde de kanske ha väntat lite till efter krigets verkningar hade spelat ut sin roll? Då 
Lunds universitet och regeringen hade bättre tid och pengar att se till LUB:s behov av 
böcker? Kunde utrymmesproblematiken 1945-1946 kunnat undvikas om 
chefsbibliotekarierna planerat bättre och väntat med att låta bibliotekets samlingar 
växa? Eller var de tvungna att snabbt få in alla böcker för att tillfredställa användarnas 
behov genast?  Kände de sig tvingade av strukturen? Frågor som är svåra för en 
person i vår tid utan närmare insyn i LUB:s affärer att besvara.  
 
LUB:s aktörer försökte säkerligen att planera i förväg. Årsberättelserna visar på 
många förfrågningar om mer utrymme och hjälp. De tycks också få denna hjälp, även 
om det ibland tar flera år. Varför räcker detta inte? I utredningen från 1945 tas 
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utrymmesbristen också upp. Här nämns att LUB är i desperat behov av att få sina 
lokaler utbyggda.284 Men utredningen behandlar också frågan om anslag och 
redovisar att dessa sänktes under kriget från 137 000 kronor till 106 000 kronor. Efter 
kriget höjdes anslaget till 137 000 kronor igen och ett extra anslag på 30 000 kronor 
las också till. 285 Var det en önskan att spendera dessa pengar på böcker genast som 
fick LUB att beställa mer böcker än de fick plats till efter kriget? Kanske inte. 
Utredningen tar också upp hur bristen på inköpta böcker under kriget har fått Sveriges 
universitetsbibliotek att ej ha de böcker och publikationer som svenska forskare 
behöver för att inte hamna efter i utvecklingen. 286 Alltså ansåg 1945 års 
universitetsberedning att LUB var i sin rätt att beställa in alla böcker och tidningar de 
hade missat under kriget, antagligen trots att de ej hade utrymme för dessa. Är det 
därför de strukturer som bistod LUB med pengar som borde stå till svars? Borde 
regeringen ha gett Lunds universitet mer pengar och Lunds universitet sedan 
öronmärkt en större del av dessa pengar för en ombyggnad av LUB? Kanske det. Men 
det kan inte ha varit lätt för dem att veta när LUB skulle gå från att vilja ha mer 
utrymme till att desperat behöva det. Då LUB bad om mer utrymme ofta var det 
säkerligen omöjligt att tillfredställa denna önskning varje gång, speciellt när så 
mycket pengar behövdes på andra håll för att bygga upp det som skadats eller 
försummats under kriget.  
 
8. Slutsatser 

 
Mina frågeställningar har alltså varit:  

 
A) Vilka skillnader och likheter fanns mellan personal- och lokalfrågan vid 

LUB i slutet av 1800-talet jämfört med mitten av 1900-talet. 
  

B) Hur fungerade relationen mellan aktörerna och strukturerna gällande 
personal- och lokalfrågan?   

 
Nu kan de äntligen besvaras. Jag kommer först sortera upp de likheter och skillnader 
jag har funnit. Men det bör tilläggas att det inte alltid är så svart och vitt. Vissa av 
punkterna jag tar upp under skillnader kan ha element av likheter i dem och vice 
versa. Men för tydlighetens skull har jag försökt sortera dem på detta sätt. Efter det 
kommer ett kapitel med koncisa punkter angående aktör - strukturrelationen i våra två 
perioder. 
 

8.1. Likheter  

 
Gällande skillnader och likheter i lokalfrågan är utrymmesbristen en klar likhet. S.R 
Ranganathan hade råd om hur man ska undvika utrymmesbrist när han författade sin 
”Biblioteksvetenskapens fem lagar” på 1920-talet:  
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Biblioteksorganisationen skall inte kortsynt låta sig påverkas för mycket av sin 
aktuella storlek, utan bör planera för att hålla steg med bibliotekets nödvändiga 
tillväxt. 287 

 
Detta kan vara något Lunds universitetsbibliotek har tagit fasta på i modern tid då, så 
vitt jag vet, de inte har behövt bygga ut biblioteket på senare tid. I de perioder jag här 
undersöker förhöll det sig dock annorlunda. Under den första perioden fanns LUB i 
Lundagårdshuset och detta var så pass utbyggt det kunde bli. Här fanns alltså ett 
behov av en ny byggnad. Antingen en mindre men närliggande byggnad som kunde 
fungera som en utsträckning av Lundagårdshuset eller en helt ny byggnad som kunde 
rymma det nuvarande biblioteket och ha möjlighet att expanderas vid behov. Under 
den andra perioden var inte det ett problem. En rymlig byggnad fanns och plats att 
bygga till. Men hur skulle det byggas till? På höjden fungerade bara någorlunda bra 
om man har boktornet i åtanke, denna tillbyggnad som skulle vara lösningen på 
utrymmesbristen långt framåt i tiden, visade sig vara hjälpa just för tillfället men inte 
mer då den inte höll för fler våningar. I båda perioderna fann man någorlunda 
tillfredställande lösningar i slutändan om än med olika metoder till de skilda 
omständigheterna. Det är viktigt att tillägga är att Lunds universitetsbibliotek inte är 
ensamt om problematiken med att växa ur sina kläder. Kungliga biblioteket i 
Stockholm hade stora problem med att få tillräckligt med utrymme mellan sent 1800-
tal och sent 1900-tal och såg alltså till att Lunds universitetsbibliotek var i gott 
sällskap i sitt obönhörliga växande.288 
 
De tre bibliotekschefer som har varit aktörer var alla tvungna att kämpa för att få sina 
önskemål för LUB hörda. Önskemål som lokalutvidgning, nyanställningar och även 
andra frågor som inte rör denna uppsats två ämnesområden.  
 
Amanuenserna var en viktig fråga när det gällde personalen i bägge perioderna men 
av olika skäl. I period ett begärdes lön för dem och i period två att de skulle få bättre 
villkor. Mest för att de sågs göra samma arbete som bibliotekarierna och ibland hade 
liknande utbildning som dem men de arbetade ändå för mindre lön.  
 
Läsesalen debatterades i bägge tidsperioder. I båda fallen var den mycket populär och 
hade svårt att räcka till för besökarna. I den första perioden hade läsesalen varit så 
pass populär att dess storlek inte längre var tillräcklig och en ny behövdes. I den andra 
perioden behövdes också en större läsesal på grund av dess popularitet men det var 
inte det enda som diskuterades angående läsesalen i period två. Det andra ämnet var 
att personalen hade haft för mycket att göra i läsesalen för att hinna med andra 
uppgifter som katalogisering och bokförvärv.  
 
Öppettiderna var mycket generösa och personalen visade flexibilitet med att ha öppet 
utöver de tider som LUB egentligen var öppet i bägge perioderna.   
 
8.2. Skillnader 

 
När det gäller personalfrågan så var nyanställning mer en fråga för den andra perioden 
än den första. Universitetet växte under början av 1900-talet och antog fler studenter, 
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288 Carlquist, Erik &Järv, Harry (red.), 2008,  Mänsklighetensminne: en bibliotekshistoriskantologi, s 789 



34 
 

detta medförde att universitetsbiblioteket skulle behöva växa det med och därmed 
anställa fler. Gunnar Carlquist la fram ett förslag på ett visst anställda som behövdes 
men i slutändan fick LUB nöja sig med ett mindre antal. Det fanns dock diskussioner 
om hur hög utbildning de som skulle anställas skulle ha. Wilner begärde högre löner 
för de som redan var anställda och lyckades delvis med detta. I första perioden var 
kampen för personal mer en fråga om att ge dem en skälig lön. Något som vi har sett 
att Elof Tegnér lyckades få igenom. Det ska givetvis tilläggas att tiderna var vitt 
skilda och så var även omständigheterna som de olika männen verkade i. Här kommer 
alltså Thomas Denks varning om "The travelling problem" väl till pass. Var begreppet 
”chef för ett universitetsbibliotek” detsamma på slutet av 1800- talet som på mitten av 
1900-talet? Nej, tiderna var olika och ledarrollen bör också ha varit annorlunda. 
 
En annan skillnad var en högre benägenhet att stanna längre och att jobba som 
volontär efter pensionering bland personalstyrkan i första perioden, detta verkar inte 
ha skett i samma grad i period två.  
 
En förändring som skedde i första perioden och sedan fortsatte att utvecklas i den 
andra perioden var kvinnors introduktion i personalstyrkan. I första perioden ser vi 
Henrika Tornberg som ses som en stor tillgång till LUB:s personal men som inte 
nådde en högre position. I den andra perioden ser vi inte bara biträden utan även 
amanuenser och till och med en andre bibliotekarie av det kvinnliga könet. Detta kan 
man väl påstå följer samhällets utveckling med fler och fler kvinnor i arbetslivet. Men 
då vissa jobb har behållit en till största del manlig personal så har bibliotekarieyrket 
istället dominerats av kvinnor. 289  
 
En annan viktig del av personalstyrkan, vissa skulle kanske påstå den mest viktiga, är 
ledarna. De är trots allt aktörerna i denna uppsats. I vår första period hade vi en 
välkänd ledare som genomförde stora förändringar, till exempel accessionskatalogen 
och flytten till en större och bättre lokal. Vid första anblicken tycks hans förstå, kan 
och vill vara ganska starka. Men som min uppsats har visat betydde inte detta att han 
alltid fick sin vilja igenom. I den andra perioden ser vi två aktörer i 
chefsbibliotekarierna Per Wilner och Gunnar Carlquist. De åstadkom också 
förändringar men lämnade kanske inte lika stort avtryck i LUB:s historia. De tycks 
inte ha varit lika kända under sin tid heller. Var detta en fördel eller ett problem? Det 
finns inte något lika tydligt exempel på deras motivering av personalen som det finns 
när det gäller Tegnér och hans tid. Elof Tegnér fick accessionskatalogen gjord i snabb 
fart, och då amanuenserna som jobbade med detta fick väldigt lite ekonomisk 
ersättning så bör det ha varit hans ledarskap som fick dem att arbeta så bra som de 
gjorde. Vissa i personalen jobbade också kvar efter sin pensionering och Tegnérs 
ledarskap kan ha varit en faktor i detta.  
 
Utrymmesbrist var ett problem i bägge tidsperioderna. Men de största orsakerna var 
olika. I period ett var det pliktexemplaren som växte sig större än vad som hade 
förespåtts. I period två var det största problemet de böcker som hade beställts eller 
efterfrågats under andra världskriget men som ej hade kunnat anlända. De kom nu alla 
kring samma tidpunkt och bokmagasinen svämmade snabbt över. I den andra 
perioden sågs fotostatkopior och mikrofilm som en metod att bekämpa 
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utrymmesbristen. Detta visar på en annan ganska självklar skillnad: en hel del ny 
teknik hade kommit till LUB.   
 

8.3. Relationen mellan aktörer och strukturer 

 
De skeenden som kommer tas upp i detta kapitel har redan analyserats och tagits upp 
under likheter och skillnader ovan. Men då detta inte handlar om att jämföra dessa 
skeenden utan att se deras vikt i aktör - strukturaspektens synsätt så kommer de tas 
upp igen i en annan form. 
 
I mycket av denna uppsats har kampen mellan aktörer och strukturen tagits upp. Detta 
betyder inte att det bara har varit en kamp. Men den tillsynes händelselösa vardagen 
är inte särskilt intressant att undersöka. Kampen för löner åt de e.o. amanuenserna är 
däremot intressantare. Tegnér gav uttryck för sitt kan, förstå och vill när han tre 
gånger krävde att dessa män skulle få betalt för sitt arbete och strukturen lyssnade. 
Det var ingen stor summa strukturen gav och det krävdes som sagt tre uppmaningar 
från Tegnér men det var en bra början. Det fick som följd att de ej ordinarie 
amanuenserna jobbade mer och möjligen hårdare med accessionskatalogen vilket i sin 
tur var en fördel inte bara för LUB utan också för de på Lunds universitet som skulle 
använda LUB. En bra lösning för både strukturen och aktörer med andra ord. I andra 
perioden fick ej ordinarie amanuenser lön och det fick även skrivbiträden, 
tamburvakter och expeditionsbiträden. Men Per Wilner ansåg att det inte var 
tillräckligt skälig lön så han begärde mer och fick detta bifallet 1937. Det visar kanske 
inte på ett lika starkt kan gentemot strukturen som när Tegnér ordnade att e.o. 
amanuenser sågs som avlönade arbetare men det var ändå en vinst för en av våra 
aktörer.  
 
Ett annat krav eller en begäran som togs upp i andra perioden var det om mer 
personal. Det ämnet kom upp vid ett antal tillfällen under andra perioden. Ett exempel 
var då Gunnar Carlquist ansökte om 26 nya anställda 1947 men fick nöja sig med 11 
stycken. Detta kan ses som att Carlquist fick som han ville då han fick mer personal 
men samtidigt är det ett bevis på makten som strukturen hade då aktörens begäran 
beviljades men på strukturens villkor. Det är dock intressant att se att strukturen i 
detta fall inte var Lunds universitet. I årsberättelserna läser man att medan 
departementschefen funderade över ansökningen om mer personal så tillät han/hon att 
två assistenter och två biträden anställdes. Alltså tolkar jag det som att det var på 
regeringsnivå som frågan togs upp. Det går inte att utläsa om det var likadant i fallet 
med förstebibliotekstjänsten som drogs in 1941 eller om det skedde på Lunds 
universitets begäran. Men en sak som är tydlig är att då både överbibliotekarierna vid 
LUB och biblioteksutredningen 1945 kom fram till att LUB behövde fler anställda 
under denna period. Framförallt högutbildade sådana så måste det ha varit en 
besvikelse att vara tvungna att ta bort en tjänst. Men den slutgiltiga makten över 
anställningar ligger hos de som har det slutgiltiga ekonomiska ansvaret för 
universitetsbiblioteket och det var inte överbibliotekarien. Det var nödvändigt för 
aktörens förståelse av sin roll i sammanhanget alltså hans förstå att acceptera detta.     
 
Det är intressant att titta på vilken struktur som aktörerna har relaterat till i de olika 
fallen. I första perioden ser vi dels Lunds universitet men ofta också borgmästaren 
eller kungen. I den andra perioden verkar det vara departementschefer och regeringen 
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lika mycket som Lunds universitet. Det är också intressant att se hur Lunds 
universitets behov har format LUB och styrt hur aktörerna har jobbat. I 
biblioteksutredningen från 1945 påpekade beredningen till och med att det var Lunds 
universitet som hade format LUB:s bokinnehav. Därmed kan man dra slutsatsen att 
Lunds universitet också var ett skäl för det ökade behovet av personal och 
utrymmesbristen på LUB. 
 
Som vi har sett hade universitetsbibliotekspersonalen inte samma möjlighet till 
löneförhöjningar som andra. Genom att se hur andra aktörer fick högre lön av 
strukturen använde de sig av det som Lundquist kallar information. Trots att de kunde 
ha samma utbildning så fick förste bibliotekarierna se sig förbisedda medan lektorerna 
fick löneförhöjningar två gånger. Riksbibliotekarien hade också fått en löneförhöjning 
medan våra aktörer var kvar på samma lön. Detta visar att våra aktörer inte var lika 
viktiga som andra för strukturen i detta sammanhang. Universitetsberedningen ville 
ändra kompetenskraven vid nyanställning vid Sveriges universitetsbibliotek. Vissa 
villkor för till exempel anställningskrav måste finnas på en nationell nivå för att se till 
att alla universitetsbibliotek håller samma standard.  Men det fanns säkert röster som 
talade för att varje universitetsbibliotek skulle få sätta sina egna gränser för vilken 
personal de behövde.  I slutändan var väl detta en kamp mellan aktörernas vill och 
förstå. De kanske ville ha mer att säga till om i detta men i slutändan fick de acceptera 
sin roll i sammanhanget.  
 
Något som aktörerna i båda perioden fick slåss för var behovet av mer utrymme. Det 
kunde vara en större läsesal, rymligare bokmagasin, en utbyggnad eller till och med 
en helt ny lokal på annan plats. Men det fanns gånger då aktörerna fick sin vilja 
igenom och fick nytt utrymme men inte på det viset de ville. Det självklara exemplet 
måste vara Tegnérs starka åsikt att flytten från Lundagård till Helgonabacken inte var 
rätt för LUB.  Efter att ha begärt mer utrymme i åratal och till och med gett upp sin 
första idé om att bygga ihop två byggnader på Lundagård fick LUB äntligen en ny 
lokal. Men för olika skäl som har diskuterats förut så valde strukturen att bortse från 
Tegnérs invändningar. Trots detta fortsatte Tegnér att skicka in klagomål in i det sista. 
Detta kan ses som ett exempel på bristande förstå att han inte insåg att han var 
nerröstad och ute ut beslutsfattandet vid detta tillfälle. Detta är också ett tydligt 
exempel på restriktion då strukturen tvingade Tegnér att tillslut ge upp genom att fatta 
beslutet över hans huvud.  
 

9. Avslutande reflektioner 

 

9.1 Metod och ansats 

 
Mina frågeställningar har besvarats med hjälp av komparativ metod med aktör - 
struktursansats. Framförallt den andra frågeställningen har skrivits med aktör - 
strukturansatsen som metod men jag har försökt att få aktör - strukturansatsen att 
genomströmma det mesta av uppsatsen för att inte bara genomföra en komparativ 
analys. Under den första delen av mitt uppsatsskrivande försökte jag använda bara 
komparativ metod och jämföra likheter och skillnader i perioderna men det var svårt 
att få tillräckligt djup och tillräckligt med intressant stoff då. Min handledare föreslog 
aktör - strukturansatsen som ett möjligt tillägg till den komparativa metoden och jag 
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anser att det gjorde uppsatsen mer originell och tänkvärd. Det var inte alltid lätt att se 
hur just denna metod skulle appliceras på mitt material och en hel del extra material 
fick insamlas men jag anser att detta hjälpte uppsatsen mer än det stjälpte. Även om 
det gjorde uppsatsen något längre än först tänkt.  
 
9.2 Källkritik  

 
Årsberättelserna var min främsta källa och som sådan tyckte jag den fungerade väl. 
De var officiella dokument och fanns konsekvent för varje år av båda mina perioder. 
Biblioteksutredningen från 1945 gav mycket användbar information, inte bara om 
LUB utan om universitetsbibliotek i Sverige generellt vid denna tid. Jag hade önskat 
att det fanns en liknande utredningen för min första period också. Jag har inte använt 
mig så mycket av Tegnérs bok Minnen och silhouetter: [anteckningar nedskrifna 
under sommarvistelser vid Arild på 1890-talet] då det som titeln påpekar var Tegnérs 
minnen från en tid för fem-tio år sedan och därför inte var nödvändigtvis pålitligt. I 
Eva Gerles bok Lunds universitetsbibliotekshistoria fram till år1968 tas upp att Carl 
Af Petersen, Tegnérs efterträdare vid LUB, inte tyckte att Tegnérs bild av hur LUB 
såg ut innan Tegnérs tid i hans memoarer var helt sanningsenlig. 290 Detta tände 
varningslampor än en gång för mig och underströk att denna bok var en individs syn 
på saker som skett i det förflutna. 
 
När det gäller mina andrahandskällor så är det alltid svårt att se vad som är korrekt när 
en text skrivs om en period så långt från nutiden. Jag skulle till exempel ha velat se 
källor för fotnoten om att Tegnérs motvilja mot flytten till Helgonabacken skulle vara 
baserad i hans hälsoproblem i Gerles bok Lunds universitetsbibliotekshistoria fram till 
1968. Jag tog upp denna teori i min uppsats men försökte framställa den som just det, 
en teori och inte ett faktum eller ens en trolig förklaring. Att få veta varifrån hon fick 
denna upplysning hade gjort mig mer benägen att lita på hennes påstående och på 
teorierna i boken i allmänhet. Detsamma gäller hennes påstående om att Per Wilner 
spenderade sin fritid med att jobba på LUB och därför inte satte sin fot där igen efter 
att han hade avslutat sin tjänst som överbibliotekarie. 
  
Det bör tilläggas att det är svårare att hitta information om Wilner och Carlquist än 
det är att hitta information om den mer kände Tegnér. Det kan hända att mer 
intressanta aspekter av deras ledarskap hade hittats om mer hade funnits 
lättillgängligt.  
 

9.3 Framtida forskning 

 
En naturlig fortsättning på vad som här har startats hade varit att gräva djupare i 
förhållandet mellan regeringen, Lunds universitet och Lunds universitetsbibliotek. Att 
försöka hitta fler källor och se närmare på detta förhållande borde vara intressant. 
Som jag har nämnt tidigare skulle det också vara intressant att få fram mer material 
om Per Wilner och Gunnar Carlquist och jämföra deras ledarstil och dess 
konsekvenser med Tegnérs med aktör - strukturaspekten i åtanke. Det skulle även 
vara givande att jämföra lokal- och personalfrågan på LUB under dessa perioder med 

                                                 
290 Gerle, Eva, Lunds universitetsbiblioteks historia fram till år 1968, 1984. S. 162 
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lokal- och personalfrågan i Uppsala universitetsbibliotek. Hade de verkligen det så 
mycket bättre i Uppsala eller var det bara en tanke hos Tegnér med flera?  
 
Sammanfattning 

 
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka två perioder av Lunds 
universitetsbiblioteks historia. De två tidsperioder jag har valt är 1883-1900 och 1933 
-1950. Genom att göra detta försöker jag besvara två frågeställningar:  
 
A) Vilka skillnader och likheter fanns mellan personal- och lokalfrågan vid LUB i 
slutet av 1800-talet jämfört med mitten av 1900-talet? 
 
B) Hur fungerade relationen mellan aktörerna och strukturerna gällande personal- och 
lokalfrågan?  
 
För att besvara dessa frågor använder jag kvalitativ inriktning. Mina metoder är 
komparativ metod med inslag av aktör - strukturaspekten. Gällande den sistnämnda så 
använder jag mig av vissa begrepp skapade av Lennart Lundquist. Dessa är främst 
förstå, vill och kan. Men även information, socialisation och restriktion. Mina aktörer 
är chefsbibliotekarierna för de två perioderna. I period ett var detta Elof Tegnér. I 
period två var det Gunnar Carlquist och Per Wilner. Mina strukturer är Lunds 
universitet och Sveriges regering och/eller monark.    
 
Jag ger en kort summering av vad som skedde under de två tidsperioderna i 
universitetsvärlden i Sverige, Lunds universitet och Lunds universitetsbibliotek. Efter 
det presenterar jag mitt grundmaterial som främst har baserats på årsberättelser från 
Lunds universitetsbibliotek, en biblioteksutredning från 1945 och Minnen och 
silhouetter: [anteckningar nedskrifna under sommarvistelser vid Arild på 1890-talet] 
av Elof Tegnér. Några av de teman som kommer upp är nyanställning, lönefrågor, 
kompetenskrav, lokalutvidgning, läsesalar, kvinnornas inträde i personalstyrkan, 
tekniska framsteg och vad som hände med universitetsbiblioteket som lokal under 
andra världskriget.  
 
Därefter analyserar och tolkar jag mitt valda material angående just lokal- och 
personalfrågan. Denna analys är uppdelad i aktörernas förstå, vill, kan och en 
avslutande del som jag väljer att kalla Strukturernas roll. I analysen tas upp hur 
aktörerna hanterade händelser i de olika perioderna och hur strukturerna influerade 
både aktörerna och situationerna som uppstod. Här är några exempel på vad som 
behandlas: lokalutvidgning, öppettider, kvinnornas roll, personalens löner, läsesalar, 
chefernas makt och vad det var i de olika perioderna som orsakade den konstanta 
utrymmesbristen. 
 
Slutligen besvaras mina frågeställningar. Den första frågeställningen är min främsta 
fokuspunkt och den besvaras genom komparation med några inslag av aktör - 
strukturaspekten. Själva kapitlet delas upp i likheter och skillnader. De flesta av de 
ämnen som diskuteras i analysdelen tas slutligen upp här, besvaras och sorteras in 
som likheter eller skillnader. Den andra frågeställningen besvaras med enbart aktör - 
strukturaspekten. Här behandlas den inte alltid problemfria relationen mellan aktörer 
och strukturer i de skeenden som jag har nämnt ovan. 
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Bilaga 1. Besök och hemlån vid Lunds universitetsbibliotek 

 
Antal besök och hemlån som de är redovisade i årsberättelserna: 
 

1883 – 1900: 1883 - Inga angivna siffror. 



41 
 

1884-85 - Kring 19 besökare varje dag.  

1886- Besök i lokalen ökat med 574 st 

sedan 1885.  

1887 - Medeltalet av dagliga besök = 24 

st. Hemlånen minskat men besöken ökat.   

1888 - Ungefärligt besökarantal = 30 st. 

per dag.  

1889 - Inte angett.  

1890- Medeltal: 37 st. besökare per dag.  

1891 - Medeltal: 34 st. besökare per dag. 

Besök dalat men hemlån ökat.  

1892 - 8976 st. besök per år och 6623 

hemlån för hela året.  

1893 - 7889 st. besök per år och 6869 

hemlån för hela året.  

1894 - 8422 st. besök per år och 8101 

hemlån för hela året.  

1895 - 8983  st. besök per år och 8616  

hemlån för hela året.  

1896 - 9046 st. besök per år och 9208 

hemlån för hela året.  

1897 - 8512 st. besök per år och 8893 

hemlån för hela året.  

1898 - 9419 st besök per år och 10526 

hemlån för hela året.  

1899 - 11059 st besök per år och 11007 

hemlån för hela året.  

1900 - 11768 st besök per år och 12770 

hemlån för hela året.  

 

1933-1950: 
1933- Besök: 57 387 & Lån: 43 472  

1934- Besök: 64 846 st. & Lån: 41 173  

1935- Besök: 66 695 & Lån: 45 983  

1936- Besök: 62 679 & Lån: 44 783  

1937- Besök: 69 857 st. & Lån: 38 415  

1938- Besök: 74 251 st. & Lån: 50 359  

1939- Besök: 70 599 st. & Lån: 50 645  

1940- Besök: 57 131 & Lån: 29 850 

1941- Besök: 63 573 & Lån: 40 082  

1942- Besök:  62 560 st. & Lån: 43 366  

1943- Besök: 62 666  st. & Lån: 68 847  

1944- Besök: 62.184  st. & Lån: 61 062  

1945- Besök:  60 834 st. & Lån: 63 382  

1946- Besök: 72 711  st. & Lån: 65 260  

1947- Besök: 77 056  st. & Lån: 61 572  

1948- Besök: 83 294  st. & Lån: 72 815  

1949- Besök:  83 052 st. & Lån: 79 559 

1950- Besök: 84 003  st. & Lån: 60 006  
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