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The essay is about the Nobel Library's investments in fiction, the change of certain linguis
tic areas since 1904 and the purchase policy of the Library. The paper contains an introduc
tory historical chapter, where I describe the history of the Swedish Academy, the life and will 
of Alfred Nobel and in conclusion a description of the Nobel library of the Swedish Acade
my. 

When writing this essay I have used a combined qualitative and quantitative method, meaning 
that I have interviewed the librarians of the Nobel Library, studied the purchase catalogues, 
and kept statistics over the books.in different linguistic areas purchased since 1904 onward 
with an emphasize on years ending with "4". The outcome of this survey is that the purchase 
of books within the different speech areas doesn't vary as much as first expected, and that 
there rises and falls within all the linguistic areas which could be further explored. 
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Inledning 

Jag har valt att studera Nobelbiblioteket och dess inkopspolicy sett ur ett historiskt perspektiv 

fOr att jag sjalv har ett historiskt intresse. Anledningen till valet av detta amne var att 

Bibliotekshogskolan hade skickat ut fdrfragningar till alia bibliotek i Sverige och da var detta 

forslag med nar de kom tillbaka. En annan anledning var att vidga mina vyer angaende 

specialbiblioteksverksarnheten. Uppsatsen ar gjord pa uppdrag fran Nobelbiblioteket. 

Uppsatsen handlar om hur Nobelbibliotekets policy vad betraffar inkop av skonlitterara 

bocker har fungerat historiskt och hur det fungerar nu. Det som undersokts ar hur inkop fran 

10 olika sprakomraden har gjorts fran 1904 t.o.m 3115 1994 med tyngdpunkt pa alla artal som 

slutar pa fyra. Utifrfm det har jag fOrsokt se om nagra fOrandringar har skett samt vilka 

orsaker som kan ligga bakom. Nagot som framkommit i undersokningen ar att 

Nobelbiblioteket har en mycket komplicerad inkopspolicy, vilket framtrader vid en djupare 

analys. 

Resultatet visar att de undersokta sprakomradena ar forhallandevisa jamna i inkop under de ar 

undersokts: Givetvis finns det oforklarliga uppgangar eller nedgangar inom de fiesta av 

undersokningens sprakomraden, men till viss del har jag haft hyptoteser om vad de beror pa. 

Dessa uppgifter har jag !att fram genom att gora intervjuer och undersoka Nobelbibliotekets 

inkopskataloger. 

Syfte och fragestallningar 

Syftet med denna uppsats har varit att undersoka om Nobelbibliotekets inkopspolicy vad 

betraffar skonlitteratur har forandrats genom aren och vad det kan hero pa. Till stor del har 

jag utgatt fran Nobelbibliotekets stadgar fr.:'m 1901 nar jag utarbetat problemformuleringama. 

De problemformuleringar somjag arbetat efter ar fOljande: 

- Om man granskar vart tionde ar, vilken bild av bestandsutvecklingen framtrader da? 

- Hur forklarar man de eventuella upp- och nedgangama i den inkopta litteraturen? 



A vgransningar, definitioner 

Jag har valt att begransa mig i min fra.gestallning. Det blev fcir mycket om man skulle ta vru:je 

ar fran 1904 och framat. Darfor valde jag att enbart ta dear som slutar pa fyra- 1904, 1914, 

1924 o.s.v - val framme vid 1994 kom enbart de fern forsta m~maderna av aret med i 

undersokningen, eftersom resten av aret ej var riktigt klart fran bibliotekets sida. Det var aven 

ett fOrslag fr~m biblioteket att bara tamed till och med 31 maj . 

I uppsatsen f6rekommer vissa uttryck och begrepp som behover forklaras. Jag anvander mig 

av ordet vitterhet och det star for skonlitteratur. Vid namnandet av Svenska Akademiens 

ledamoter skrivs det oftast Akademiens ledamoter. I uppsatsen namner jag konsekvent 

Svenska Akademiens Nobelbibliotek enbart som Nobelbiblioteket. 

Nobelbiblioteket ar ett privat forsknings- och specialbibliotek. Det innebar att biblioteket inte 

f'ar nagra bidrag fran staten for sin verksamhet, utan man tar bidrag och anslag fran 

Nobelstiftelsen och Svenska Akademien. En definition av ett forskningsbibliotek kan vara 

foljande: " Forskningsbiblioteken stoder med litteratur- och informationsservice forskningen, 

och i vissa· fall den hogre utbildningen, vid moderinstitutioner som oftast ar statliga, framfor 

allt universitet och hogskolor".
1 

Det finns aven specialbibliotek som ansvarar for 

informationforsorjningen inom ett :fatal omn1den och ar inrattade amnesomradesvis. Ett 

exempel pa ett sadant bibliotek ar Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek. En annan grupp 

av forskningsbibliotek ar de som ar knutna till en myndighet, akademi eller liknande, som 

exempel kan man namna Nobelbiblioteket, Vitterhetsakademiens bibliotek och 

Riksdagsbiblioteket. 

Material och metod 

Den litteratur som anvants knyter an till amnet i uppsatsen samt handskrivna inkopskataloger 

fran Nobelbiblioteket. Det handskrivna materialet har varit mest svararbetat. Nar jag inte 

kunde tyda ut vad som stod skrivet fick jag be personalen om hjalp. I inkopskatalogema stod 

1 L-E, Sanner liNE. bd. 2, s. 520 
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bockema uppsHillda alfabetiskt efter antingen titel eller fOrfattare. Fackbocker och 

skonlitterara bocker var blandade, vilket gjorde att materialet blev sv~rhanterligt. Det gick inte 

att tyda vilket spr~komrade bockema tillborde, forutom det svenska. Darfor blev jag tvungen 

att jamfora med Nobelbibliotekets kortkatalog ocb se vilket omrade litteraturen horde till. Det 

var inte fOrran pa 1980-talet som SAB-kodema fOr sprakomn1dena var utskrivna i 

inkopskatalogema. Nar jag skulle tyda det bandskrivna blev det ett visst bortfall for vatje 

undersokt artal. Totalt ror det sig om ca 10-15 bocker som inte blivit uttydda, varken av mig 

eller bibliotekspersonalen. 

I litteraturen om Nobelbiblioteket som jag anvant i litteraturgenomg~gen stod det ingenting 

om hur dess inkopspolicy ar utformad. Det gjorde att jag fick anvanda mig av intervjuer med 

personal pa Nobelbiblioteket. Jag bar aven :tatt vaga de olika kalloma, som anvands i den 

historiska bakgrunden, mot varandra fOr att fa fram en bild av bur biblioteket fungerar. 

Undersokningen stracker sig genom alia ar under 1900-talet som slutar pa fyra, 1904, 1914 

o.s.v fram till 1994. Men 1994 har jag enbart undersokt de fern forsta manadema av aret, 

vilket gor att det resultatet inte ar belt jamforbart med resterande artal. Orsaken till att inte 

hela 1994 ar med bar nlimnts tidigare. Det kan verka konstigt att undersoka alia ar som slutar 

pa fyra, men det hanger samman med att biblioteket inte startade forran 1901. Fran 

Nobelbibliotekets sida ansag man att det var en fordel om jag botjade undersokningen nagra 

ar efter det att biblioteket startat sin verksamhet. Under arbetets gang uppstod en del 

komplikationer bl.a det som nlimnts ovan med det handskrivna materialet. UtOver detta 

markte jag att det vid resultatredovisningen blev svart att ge en bra bild av inkopspolitiken for 

det var fOr glest mellan artalen som undersoktes. Jag skulle istallet gjort vart femte ar eller 

bara undersokt de sista 25 aren, detta for att :fa en mer relevant bild over inkopsstatistiken. I 

denna ingar det enbart den litteratur som ar inkopt av biblioteket och da ej gavor och 

donationer. Orsaken till detta ar att Nobelbiblioteket ansag att det var viktigast med de backer 

som var inkopta samt att gavor och donationer kommer sa spritt. Jag valde att bara tamed de 

10 sprakomraden som f6rekommer i resultatet darfor att dear de stOrsta sprakgruppema samt 

att biblioteket koper in flest bocker fran ovan namnda omraden. 

Metoden som anvlints i undersokningen bestar till stOrsta delen av kallanalys och det galler i 

rorsta hand i den historiska bakgrunden dar jag huvudsakligen har :tatt granska sekundarkallor 
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och forsoka sammansHilla materialet till en helhet. I resultatdelen har jag ocksa anvant mig av 

en slags kallanalys, namligen av de inkopskataloger som Nobelbiblioteket har. 

Att tolka en kalla kan vara mycket svart. Holme, Solvang sager foljande 

"For att fa en ram for den tolkning man gar, maste man skaffa sig en forstaelse 

av den historiska situationen utover den som denna enda kiilla kan ge. Man 

maste ta in andra kiillor i bilden och skaffa sig tilliiggsinformation for att kunna 

fa en sa komplett bild av situationen som mojligt I. ..I Tolkning av kiillor sker 

niimligen i ett speciellt problemsammanhang som kommer att avgora vad som 

iir in tress ant. Det iir sallan som en viss kiilla iir skriiddarsydd for den 

fragestallning man har som utgangspunkt. "2 

Jag har aven anvant mig av intervjuer och en statistikform, dar statistiken och formen av 

redovisningen av densanuna varit svararbetad. Statistikformen anvants i undersokningen har 

jag kommit pa sjalv. Den bestar av ett nimaterial (se bilaga m 4) dar en sammanstallning av 

resultatet fran genomgangen av inkopskatalogen har gjorts. Utifrtm detta har jag sedan valt ut 

1 0 sprakomraden dar man forsoker se om forandringar har skett och om det kanske finns 

nagon bakomliggande orsak.Tyvarr har jag inte kunnat komma pa nagon lampligare metod att 

visa bur man · kopt in den vittra litteraturen till Nobelbiblioteket. Den tid jag vistats pa 

Nobelbiblioteket har jag undersokt deras inkopskataloger och gatt igenom dem for de artal 

som behovts. 

Undersokningen jag gjort ar bade kvalitativ och kvantitativ. Intervjuema ar utformade efter 

den kvalitativa metoden som Holme/ Solvang beskriver i sin bok "Forskningsmetodik" 

(1991). Enligt Holme/ Solvang ska syftet med att anvanda sig av kvalitativa intervjuer vara att 

man ska oka informationsvardet och skapa en grund for djupare och mer fullstandiga 

uppfattningar om det fenomen man studerar. 

Arbetet med uppsatsen har varit uppdelat i ett antal faser. Jag borjade med att ga igenom 

inkopskatalogema och utformade en slags tabell dar en inordning av de olika siffror jag fick 

2 Holme / Solvang, 1991, s.l45 
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fram kunde ske.3 Darefter kunde jag borja dra slutsatser om hur inkopspolicyn fo~andrats 

under de undersokta aren. 

Under tiden som jag arbetade tabellema laste jag in litteraturen, som skulle anvandas i 

litteraturgenomgangen for att ta en bakgrund och skriva ner det viktigaste som berorde mitt 

amne. De tre forsta intervjuema spelades ej in pa band4
, utanjag antecknade, vilket gor att det 

kan finnas vissa fel. Endast en av de tre intervjuema skickade jag till informanten fOr 

genomgang. Orsaken till detta var att informanten begarde det, ovriga informanter gjorde det 

inte. Den fjarde intervjuen spelades in pa band, vilket underlattade efterarbetet. Intervjuema 

sammanstalldes och skrevs in efter vissa huvudfragor som redovisas i intervjuema i 

resultatdelen. En av informantema namnges i resultatdelen och det ar Ake Erlandsson. Han ar 

den nuvarande chefen over Nobelbiblioteket. Han ansag att det inte behovdes nagon 

anonymitet for hans del. Ovriga informanter ar helt anonyma och det ar enbart dar skillnader 

upptrader i intervjuema som jag namner dem. Informantema har arbetat och arbetar pa 

biblioteket som bibliotekarier. 

Uppsatsens disposition 

Som bakgmnd beskriver jag Svenska Akademiens historia och hur tillkomsten av 

Nobelbiblioteket gick till. Till detta kommer grunden fOr Nobelbibliotekets existens, namligen 

Alfred Nobels testamente. Utover detta finns ett kapitel dar jag redovisar intervjuema samt 

resultatet av min undersokning pa Nobelbiblioteket. Till ovan namnda kapitel komrner en 

diskussion och till sist ett avslutande kapitel. Efter kall- och litteraturforteckningen kommer 

de bilagor som ar av varde for uppsatsen. 

3 se vidare i bilaga nr. 4 
4 Anledningen till att jag inte kunde utfOra intervjuerna med hjiilp av bandspelare, var helt enkelt att det inte 
fanns m\gra bandspelare inne pa skolan vid intervjutillfallet. 
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Historisk presentation och bakgrund 

Svenska Akademien 

Svenska Akademien har sitt ursprung i dess franska motsvarighet, L' Academie francaise. Den 

franska akademien bestod av 40 ledamoter. Deras uppgift var att varda det franska spraket 

genom att rensa ut frammande ord, utarbeta larobocker i grammatik, retorik och poetik samt 

att sammanstalla en ordbok over det franska ordfornldet. I Sverige fanns det redan pa 

drottning Kristinas tid tankar pa att grunda en liknande institution, men hon blev tvungen att 

lagga dessa planer at sidan och agna sig at politiken istallet. 

Andra larda samfund kom till pa privat vag och ett sadant ar Kungliga Vetenskapsakademien, 

som grundades 1739 av Carl von Linne och flera vid denna tid verksamma vetenskapsman 

och politiker. Denna akademi var upptagen aven av sprakliga arenden, och detta skedde pa 

initiativ av greven och statsmannen Carl Gustaf Tessin. Han foreslog aven att man skulle 

inratta en svensk akademi for valtalighet och sprakskicklighet. Under tiden gjorde 

V etenskapsakademien stora insatser med sprakvetenskapliga arbeten, daribland en ordbok. 5 

Det vittra samfund som ar den allra narmaste foregangaren till Svenska Akademien ar den 

hovcirkel som drottning Lovisa Ulrika samlade omkring sig pa Drottningholms slott. 6 Lovisa 

Ulrika hade under sina uppvaxtar agnat sig at den klassiska franska kulturen och denna 

bildning satte tydliga spar inom en rad olika omraden av den svenska kulturen. Hon grundade 

1753 Vitterhetsakademien. Dess uppgifter var antikvariska, sprakliga och aven litterara. De 

uppgifter som Vitterhetsakademien hade lag med andra ord mycket nara den senare av Gustaf 

III bildade Svenska Akademien.7 

Pa varen 1786 utarbetade Gustaf III stadgar for sin Svenska Akademi, som till det vasentliga 

var utformade efter den franska akademiens statuter. I samband med denna utarbetning av 

stadgarna till den Svenska Akademi han holl pa att starta omarbetade han 

Vitterhetsakademiens ataganden och den blev i stallet Kungliga Vittterhets-, Historie- och 

Antikvitetsakademien. Vitterhetsakademien berovades pa hela taget sina uppgifter inom 

svenska spraket, inom skonlitteraturen, valtaligheten och skaldekonsten. Dessa uppgifter 

5 L Gyllensten, passim 
6 G. Jonsson II NE. bd. 12, s. 454 
7 L. Gyllensten passim 
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overfordes pa den Svenska Akademien. Vitterhetsakademien fick isHillet andra 

huvuduppgifter mom historiska och antikvariska omraden samt inom medaljkonst, 

fornminnen och inskriptioner. 8 

Sjalva instiftandet av Svenska Akademien agde rum den 5 april, 1786 vid en hogtidlighet i 

Borssalen i Borshuset i Stockholm. Gustav III boll ett beromt tal dar han beskrev den nya 

akademiens syfte och liven presenterade de fOrsta 13 ledamotema, vilka var utsedda av honom 

sjalv. Resterande fern ledamoter utsags av de 13, som redan var tillsatta. Det totala antalet 

Akademiledamoter skall vara och ar fortfarande 18. Akademien valjer sjalv in sina ledamoter 

och de sitter pa livstid. Valen skall godkannas av kungen, men han far inte styra dem.9 Yrkena 

som akademiledamOtema bar innehaft sedan grundandet 1786, har varierat mycket kraftigt. 

Den yrkesgrupp som bar varit flitigast representerad av akademiledamotema ar prasterskapet. 

Andra yrkesgrupper som funnits under tiden fran 1786 till 1986 ar litteraturvetenskapsman, 

estetiker, ambetsman, en gynekolog, en pedagog, en forskningsresande, htteraturkritiker, 

historiker, tonsattare samt ytterligare ett tiotal yrken. 10 Till skillnad fran forr ar ungefar 

balften av akademiledamOtema nu fOr tiden skonlittedira forfattare. Det brukar aven inga 

spdikman, historiker, litteraturvetare och nagon bog jurist. Akademiens framsta uppgift var att 

arbeta pa det svenska sprakets styrka, renhet och hoghet. For att oka sprakets anseende skulle 

Akademien utarbeta en "Svensk ordabok och Grammatica, jemte sadana Afhandlingar som 

bidraga Kmma till stadga och befordran af god Smak" 11 Akademiens huvuduppgifter ligger 

inom de sprakliga och litterara omradena. Till det sprakliga hor utarbetandet av "Svenska 

Akademiens Ordbok", (SAOB) som ar ett jatteverk over svenska ord fran Gustav Vasas tid 

fram tills idag. Forutom derma german ut en latthanterligare och icke jamforbar variant som 

beter "Svenska Akademiens Ordlista" (SAOL). Ordlistan ar normerande vad galler stavning, 

bojningar av ord, genus m.m. Gustaf III hade ett patriotiskt syfte med Akademien som innebar 

att hoja det svenska spraket och den svenska litteraturen till europeisk niva, men det innebar 

k 0 dl . . 12 oc sa att o a natwnens stora m1nnen. 

8 L. Gyllensten, passim 
9 Fakta om Svenska Akademien.passim (informationsbroschyr) 
10 De Aderton. s. 15- 21 
11 Fakta om Svenska Akademien, passim (injormationsbroschy1) 
12 ibid. 
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Den arliga hogtid som Svenska Akademien har ager rum den 20 december och det ar pa 

arsdagen av Gustaf II Adolfs rodelse. 

Den svenska akademien fick valspraket Snille och Smak. Vilket pa den tiden hade en helt 

annan betydelse an det har nu om man ser till ordens innebord: snille betydde ungefar talang, 

begavning, och smak stod fOr aktsamhet och mattfullhet med de sprakliga uttrycksmedlen. 

Gustaf III ville gora Akademien ekonomiskt oberoende och gav darfor den vissa 

in.komstkallor. Den framsta av dessa inkomstkallor blev utgivningsratten till Post- och Inrikes 

Tidningar och detta ar en rlitt som Akademien fortfarande har kvar. 
13 

Under Akademiens drygt 200-ariga historia har den genomgatt manga skiftande aden. 

Glansperioder har varvats med tider av nedgang och impopularitet. I slutet av 1800-talet hade 

den svenska litteraturen blivit rikare och man hade valt in flera stora skalder som 

akademiledamoter. Vid sekelskiftet erbjods Svenska Akademien uppdraget av Alfred Nobels 

testamentesexekutorer att dela ut Nobelpriset i litteratur och efter stor tvekan antog 

Akademien detta erbjudande. Tvekan berodde till stor del pa vissa av ledamOtema inom 

Akademien ansag och fruktade att atagandet skulle dra intresset fran de egentliga uppgiftema 

och torvandla ·Akademien till "ett kosmopolitiskt litteraturtribunal". Carl David af Wirsen, 

akademiens stlindige sekreterare, verkade a det bestamdaste att Akademien skulle motta 

uppdraget att dela ut den del av Nobels donation, som var testamenterad dit. Harmed hamnade 

Akademien aterigen i rampljuset. 14En viktig punkt for den renassans som Akademien har Ia.tt 

uppleva under detta arhundrade ar att det litterara klimatet i Sverige har blivit rikt och levande 

och aven att man har valt in manga "stora" forfattare t.ex: LagerlOf, Heidenstam m.f1. 15 Men 

Akademien har ocksa varit konservativ i sitt inval av forfattare som akademiledamoter och ej 

valt in Strindberg och Moberg, vilket kan verka konstigt. Detta berodde till stor del pa att 

Akademiens ledamoter var ytterst motstraviga till detta fOr svensk litteratur nya satt att skriva, 

som dessa forfattare representerade. 

Nobelstiftelsen ar en stiftelse som upprattades ar 1900. Nobelstiftelsen har till uppgift att 

ansvara fOr den ekonomiska forvaltningen av Alfred Nobels donation. Stiftelsen 

13 Fakta om svenska Akademien, passim (informationsbroschyr) 
14 K. Espmark 1986 
15 L. Gyllensten, passim 
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II 

tillhandahatler medlen for prisen, men deltar inte i valprocessen. Andra goromal som 

Nobelstiftelsen deltar i ar alla praktiska arrangemang kring prisutdelningsceremonin och den 

atfoljande banketten. Sedan boijan av 1900-talet ger den ut arsboken "Les Prix Nobel", vari 

nobelpristagamas biografier och nobelforelasningar ar publicerade.16 Till sin hjalp i den 

vanliga verksamheten har Akademien olika stodorgan. Ett av dessa fern stOdorgan ar 
Nobe1institutetet17 som bistar Akademiens arbete med att utse Nobelpristagaren i litteratur. 

Forestandaren for detta institut ar Akademiens standige sekreterare. Till Nobelinstitutet och 

Svenska Akademien ar Nobelbiblioteket knutet. Detta bibliotek har en stor samling modern 

skonlitteratur fran mer an 30 olika sprakomraden runt om i hela varlden. 18 

Nobelstiftels:Jt----- ---------. 

------'-------, 
; 
; 

I 

Nobelsallskapet 
vid Karolinska 

lnstitutet 

Kungliga Svenska 
Vetens kapsaka d emi en 

ca. 275 medlemmar I , 50 medlemmar 
-,------' L__-·--.--~--' 

l 
-~ ~- ; 

Nobelkomrnitten [ 1 Nobelkommitten 1 

5medlem::J L 5medli mmar 
1 

,-: _____ .. __ r· --, 

I I 

I Nobel~nstit,~t I ! Nobelinstitutet 

L.. .. , ... _ _ _ _ 

Fysik Kemi 

r-
i 
I Nobelkommitten 
I 5 medlemmar 
I 

1 --:-obelinstitutet 
i i 
'------- _] 

Fysiologi eller 
medicin 

(Den hierarkiska strukturen ar hamtad ur Stahle, 1989, s. 14) 

'<>r. Frangsmyr li NE, bd. 14, s. 195-199 

I 

Svenska Akademien I 
18 medlemmar 

i 

l:obelkommitten 
I 5 medlemmar 

Nobelinstitutet l 
(bibliotek) I 

'----- ---' 
Litteratur 

I Norskal Nobel- I 
kommitten I' L 5 medlemmar _; 

Nobelinstitutet I 
(bibliotek) ~ 

i 
'----- --------' 

Fred 

17Nobelinstituten ar vetenskapliga institutioner som de olika utdelarna av Nobelprisen imattat for att stodja sitt 
prisarbete och framja Nobelstiftelsens syften i ovrigt. Nobelinstituten har tagit skilda former hos de olika 
prisutdelarna. Ett Nobelinstitut kan t.ex vara ett utbyggt forskningslaboratorium. 
18 Fakta om Svenska Akademien, passim (injormationsbroschy1) 
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Svenska Akademien omsatter for narvarande flera miljoner kronor arligen pa ordboksarbete, 

for spraldiga forskningsf6retag och Nobelprisutredningar m.m. De allra stOrsta postema i 

Svenska Akademien gar till ordboksarbetet, nobelprisutredningama, till sjalva Nobelpriset 

och till Nobelbiblioteket. De olika verksamhetsomractena finansieras av de inHikter som 

kommer fran Post- och Inrikes Tidningar samt fran Nobelstiftelsen. Andra insatser som gors 

av Akademien bekostas av donationer, av vilka en del ar bundna for vissa andamal och andra 

ar till fOr Akademiens fria disposition. For att de medel man forfogar over inte ska uppslukas 

av inflation och kostnadsstegringar har Akademien vinnlagt sig om att ha en aktiv 

formogenhetsforvaltning. 19 

Svenska Akademien utdelar for narvarande ca 60 olika priser, stipendier och anslag av 

varierande storlek och betydelse. Medel till dessa utdelningar utgors till viss del av egna 

medel och till viss del av medel som kommer ur fonder som overlamnats till Akademien. 

BelOningama utdelas utan att man behover ansoka om det. Av dessa priser utdelas flertalet 

inom Iitterara, ~prakliga och allmant kulturella insatser till t.ex. forfattare och skactespelare.20 

For att namna nagra av alla de pris som utdelas av Akademien kan man namna de lite sterre 

prisen bl.a Stora Priset, Bellmanpriset, Teaterpriset, Sprakvardspriset, Oversattarpriset och sist 

men -inte m1nst Nobelpriset. Stora priset utdelas fOr fortjanstfu1la insatser inom nagot av 

Akademiens intresseomracten. Bellmanpriset utdelar man for att hedra nagon stor och 

framstaende svensk skald. Teaterpriset delar man ut som beloning till kvalificerade 

scenartister, regissorer, och dramatiska f6rfattare. Sprakvardspriset utdelar man for insatser 

inom sprakforskning och sprakvard. 6versattarpriset utdelas for att belOna oversattningar till 

svenska spn1ket, framst inom det skonlitterara omn1det, men liven inom humaniora. For att 

Akademien skall klara alia dessa ataganden har man inom den egna kretsen utsett ett antal 

olika arbetsgrupper, t.ex Sprakkommitten och Teatemamnden, vilka forbereder behandlingen 

av olika arenden for Akademien. 2 1 

19 L. Gyllensten, passim 
2° Fakta om Svenska Akademien, passim (informationsbroschyr) 
21 ibid 
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Nagot som ar viktigt att namna i detta sammanhang ar redaktionen fOr Artes - tidningen som 

ges ut av Akademien tillsammans med Musikaliska Akademien, Konstakademien och 

samfundet De Nio.22 

Det stOrsta priset Svenska Akademien ger ar Nobelpriset i litteratur och 1993 fick 

nobelpristagaren ta emot 6,7 miljoner kronor i prissumma, att jamfdra med 1901 ars 

penningvarde da prissumman lag pa 150.00 kronor.23 

Alfred Nobel 

Alfred Nobel foddes den 21 oktober 1833 i Stockholm. Slakten Nobel kan sparas anda bak till 

1600-talet. Den forste kiinda bararen av sHiktnamnet var Petrus Olai Nobelius. Sjalva namnet 

ar en latiniserad form av hemsocknen NobbelOv i Skane - det finns flera socknar med detta 

namn - men den socken som den nobelska sHikten anses harstamma fran ar Ostra Nobbelov i 

narheten av Simrishamn.24 I borjan av 1780-talet andrades namnet till Nobell och senare till 

Nobel. Det sistnamnda namnet dyker upp i regementsrulloma fdrsta gangen 1786. Alfred 

Nobe.ls fader Immanuel var en mycket mangsidig man. Han var arkitekt, uppfinnare, 

byggmastare, konstruktOr och mycket tekniskt kunnig vilket ledde till att han fick arbeta i 

Ryssland at den ryska forsvarsmakten. Under denna tid uppfann och utvecklade han olika 

vapen och krigsmaterial t.ex: trampminor och sprangminor.25 

Alfred Nobels bamdom var omvaxlande och rik pa upplevelser. Han bodde de forsta aren i 

Stockholm dar han fick hjalpa till med familjens forsorjning tillsammans med sina tva aldre 

broder. Hasten 1842 flyttade de i familjen Nobel som befann sig i Stockholm till St. 

Petersburg i Ryssland. Dar forenade sig familjen med Immanuel. For Alfred maste detta ha 

tett sig som en ganska omviilvande hiindelse att flytta fran ett enkelt fdrhallande till ett 

viilbestallt hem. Alfred fick undervisning i hemmet av privatlarare och fick undervisning i 

sprak, litteratur, matematik och naturvetenskapliga iimnen.26 Under 1840-talet gick Immanuel 

22 Fakta om Svenska Akademien, passim (informationsbroschyr) 
2

J T. Friingsmyr. II NE. bd. 14, s. 195-199 
24 S. Strandh, 1983, passim 
25 

ibid 
26 ibid 
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Nobels affarsrorelse lysande och sonema kom att bli deHi.gare i fadems fOretag som hette 

Gjuteri och Mekanisk Verkstad, Nobel & Saner. 

Alfred Nobel fick under tidiga ar och genom privatundervisningen en djup inblick i diktamas 

varld och da speciellt genom Shelley's diktning. Den positiva installningen till diktningen 

beholl han hela livet. Fast det var anda inte denna attityd, som kom att synas mest utan det var 

den naturvetenskapliga utbildningen, som kom att genomsyra Alfreds liv. Fran allra forsta 

borjan blev Alfred fascinerad av de spekulativa och experimentella delama av funnet kemi, 

vilket var hans favoritamne.27 Han Hirde sig snabbt bade konsten och vetenskapen inom den 

experimentella kemin. Detta var en kunskap som han kom att anvanda nar han borjade 

uppfinna och utveckla dynamitens anvandningsomraden senare i sitt verksamma liv. 

1859 beslot Immanuel att lamna Ryssland p.g.a en langre tids sviktande intresse fran 

krigsmakten och han var da tvungen att avveckla sitt framg[mgsrika verkstadsforetag. 

Familjen flyttade tillbaka till Stockholm och upprattade ett laboratorium dar. Laboratoriet lag 

pa soder i Stockholm och var en gan1.mal malmgard, Heleneborg. Den 3 september 1864 flog 

korsvirkesbyggnaden i luften i en fruktansvard explosion, som skakade hela Stockholm.28 

Alfred had-e · blivit intresserad av de experiment som gjordes med nitroglycerin i Paris av 

Zinin. Bade Alfred och Immanuel insag tidigt nitroglycerinets enorma potentialer som 

sprangamne. Efter en lang rad mycket farliga experiment hade Alfred :fatt fram en metod for 

framsHillning av nitroglycerin sa att det kunde racka till praktiska prov. Ganska snart kom han 

och hans broder pa att blanda nitroglycerin och vanligt svartkrut, denna blandning Hinde man 

pa med hjalp av stubintdid.29 Svenskt patent pa detta fick Alfred 14 oktober 1863 och det var 

hans forsta i en hel rad som skulle komma under de kommande aren. Alfred Nobel fick under 

sin livstid 355 patent. Han grundade over 90 fabriker i 20 olika lander. I och med detta 

borjade den fantastiska historien om Alfred Nobel och hans framtida berommelse varlden 

over. Nar han marknadsforde sitt amne kallade han det for 'sprangolja' och det var precis vad 

det var. Forsta tiden av den senare varldsomspannande tillverkningen av nitroglycerin och 

sprangmedel skedde ombord pa en pram. Pa hasten 1866 lanserade Alfred Nobel ett nytt och 

mer utvecklat sprangamne som kallades for dynamit och det var genom dynamiten han skulle 

27 S. Strandh, 1983, passim 
28 ibid 
29 ibid 
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bli kand over bela varlden.30 De forskningslaboratorier som fanns i Tyskland, Frankrike, 

Schweiz, Italien och Sverige var grundlaggande for den formogenhet som ligger till grund for 

hans testamente och de arliga utdelandet av Nobelprisen. 

Alfred Nobels liv var ensamt och han dog ensam i villan i San Remo den 10 december 1896. 

Dodsorsaken var troligen svitema efter en hjamblOdning, som han hade haft den 7 december 

samma a.r. Han begravdes pa Norra Kyrkogarden i Stockholm. 31 Orsakema till att han var 

ensam och hade en djup depression var manga. Mest berodde hans ensamhet pa fysisk ohalsa, 

som han hade haft anda sedan bamdomen, besvikelse over bedragliga medarbetare samt 

forhallanden med tva olika kvinnor. Den forsta kvinnan var Bertha Kinsky (sedemera gift von 

Suttner) och den andra var en ung kvinna med judisk harkomst som bette Sofie Hess. 32 

Viktiga artal i Alfred Nobels liv 

Nedanstaende punkter ar i huvudsak hamtade fran boken Nobel och hans tid samt har 

genomgatt en spraklig bearbetning och ar en vidare sammansUillning av viktiga artal i Alfred 

Nobels liv. Sainmanstallningen tar upp fler artal an vad som angivits i roregaende text om 

Alfred Nobels levnadsar.33 

1833 

1842 

1850-52 

Alfred Nobel fods den 21 oktober i Stockholm. 

Familjen Nobeljlyttar till S:t Petersburg. 

Gor Alfred Nobel en "bildningsresa" i Am erika och arbetar bl. a en tid hos John 

Ericsson. 

1857 Studerar Alfred Nobel i Paris, siirskilt nitroglycerin och andra spriingiimnen. 

1863 Flyttar Alfred Nobel till Stockholm. 

1864 Fabriken i Heleneborg springer i luften varvid brodern Emil dodas. Bildar 

Nitroglycerin AB i Stockholm. 

30 S. Strandh, 1983, passim 
31 ibid 
32 R. Sohlman, 1983 
33 Nobel och hans tid, 1983 

13 



I865 Grundar nitroglycerinfabriken i Krummel niira Hamburg och uppfinner diir 

dynamiten. 

I866 Reser till Amerika for att diir genomdriva sina patentansprak och grunda 

fabriker. 

1867 Far patent pa dynamiten i Sverige, England och Amerika samt patent pa 

"Nobeltiindaren"- en spriingkapsel innehallande knallkvicksilver. 

1871 Grundas fabriken i Ardeer i Skottland. 

1873 Alfred Nobel bosiitter sig i Paris. 

1875 Uppfinner Alfred Nobel "spriinggummit" eller "spriinggelatinet". 

1876 Triiffar Alfred Nobel Bertha Kinsky, sedemera gift Bertha von Suttner. 

1884 Blir Alfred Nobelledamot av Kungliga Svenska Vetenskapsakademien. 

1886 Sammanfor han sina dynamitbolag i "the Nobel Dynamite Trust Co. Ltd" i 

London och "Societe Centrale de Dynamite" i Paris. 

1887 Uppfinner Alfred Nobel det roksvaga krutet, "ballistit" e/ler "nobelkrutet" som 

det ocksa ka/las. 

1890 Bosiitter Alfred Nobel sig i San Remo, Italien. 

I893 Koper han aktiemajoriteten i AB Bofors-Gullspang. Han blir liven filosofie 

hedersdoktor i Uppsala detta ar. 

1895 Uppriittar han testamentet i vilket det forordnas om Nobelprisen. 

I896 Alfred Nobel dar den I 0 december i San Remo. 

1900 Nobelstiftelsens grundstadgar stadfiists den I juli av Kg!. Maj:t. 

I901 Den 10 december delas de forsta Nobelprisen ut. 

Alfred Nobels testamente 

Till testamentsexekutor hade Ragnar Sohlman utsetts tillsammans med Rudolf Lilljeqvist. 

Ragnar Sohlman var kommerserad och under atskilliga ar Nobelstiftelsens direktor. I sin 

ungdom var han Alfred Nobels assistent och kom att bli en av hans narmaste vanner. Rudolf 

Lilljeqvist var en civilingenjor som Alfred Nobel kommit i kontakt med varen 1895 under sin 

vistelse i Paris. 34 I testamentet framkom det att Alfred Nobels sHiktingar i det narmaste gjorts 

34 R. Sohlman, 1983, bokens baksida 
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arvlosa och att han placerade den resterande formogenheten pa ca 31 miljoner kronor, vilket i 

datidens penningvarde var en oerhord formogenhet, i en fond. I 1993 ars penningvarde iir det 

betydligt over en miljard. Det var mtmga och stora stridigheter kring Alfred Nobels 

testamente bade i Sverige och utomlands, nagra ville att det skulle ogiltigforklaras och andra 

blev besvikna over hur han fOrdelat sina tillgangar. 35 

"Jag undertecknad Alfred Bernhard Nobel forklarar harmed efter moget 
betankande min yttersta vilja i afseende a den egendomjag vid min dod kan 
efterlemna vara foljande: 
I ..I 
Ofver hela min aterstaende realiserbaraformogenhetforfogas pafolJande satt: 
kapitalet, af utredningsmiinnen realiserade till siikra vardepapper, skall utgora 
en fond, hvars riinta arligen utdelas sam prisbe!Oning at dem, sam under det 
forlupne aret hafva gjort menskligheten den starsta nytta. Rant an delas i fern 
lika delar sam tillfalla: en del den som inom fysikens omrade har gjort den 
vigtigaste upptiickt eller uppfinning; en del den sam har gjort den vigtigaste 
kemiska upptiickt eller forbiittring; en del den sam har gjort den vigtigaste 
upptiickt in om fysiologiens eller medicinens doman; en del den sam inom 
litteraturen har producerat det utmiirktaste i idealisk rigtning; och en del at den 
sam har verkat mest eller best for folkens forbrodrande och afskaffande eller 
minskning af staende armeer samt bildande och spridande af fredskongresser. 

Prisen for fysik och kemi utdelas af Svenska Vetenskapsakademien; for 
fysiologiska eller medicinska arbeten af Carolinska institutet i Stockholm; for 
litterarur af Akademien i Stockholm samt for fredsforfliktare af ett utskott af fem 
personer som val) as af Norska Stortinget. Detar min uttryckliga vilja att vid 
prisutdelningarne intet afseende fostes vid nagon slags nationalitetstillhorighet 
salunda att den vardigaste erhaller priset, antingen han ar Skandinav eller ej. 
! . ./ Detta testamente iir hittills det enda giltiga och upphiifver alia mina 
testamentariska bestiimmelser om sadane skulle forefinnas efter min dod. 
Slutligen anordnar jag sasom varande min uttryckliga onskan och vilja att efter 
min dod pulsadrorna uppskiiras och att sedan detta skett och tydliga dodstecken 
af Kompetenta liikare intygats liket forbriinnas i sakallad crematorieugn. 

Svenska Akademiens Nobelbibliotek 

Paris den 27 november 1895 
Alfred Bernhard Nobel "36 

Svenska Akademiens bibliotek hade till storsta delen tillkommit genom tva stora donationer 

pa 1860-talet, den Lindahlska och den Hasselstromska. Niir biblioteket sedan fick mottaga en 

35 R. Sohlman, 1983, passim 
36 R. Sohlman, 1983, s. 292-295. 
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donation av akademiledamoten Beskow medforde detta stora ekonomiska bekymmer for 

Akademien. Biblioteket kostade 300 rdr37i lOn till en bibliotekarie, 1200 rdr i hyra, 200 rdr for 

eldning samt anslag for inkop av backer. Allt detta skulle Akademien sta fOr. 38 

Skingringen av Svenska Akademiens bibliotek paborjades 1873 da De Geer salde sitt hus pa 

Nybrogatan till friherren Gustaf Akerhielm, som sade upp hyresgasten Svenska Akademien. I 

och med detta uppkom en diskussion inom Akademien om det var tillradligt att halla ett 

bibliotek, nar man inte hade nagon fast lokal att vistas i. De tre forsta institutionema som tog 

del av Akademiens samlingar var KB39
, Vetenskapsakademien samt Vitterhets-, historie- och 

antikvitetsakademien. Darefter fick den nygrundade Hogskoleforeningen i Stockholm en 

donation. I och med detta var en vasentlig del av biblioteket forskingrat. Hela den utlandska 

och en del av den svenska litteraturen fanns nu pa ovan namnda institutioner. Skingringen var 

sedan vilande fram till 1890 da Akademien gj orde sig av rued den resterande del en av 

biblioteket till Uppsalas och Lunds Universitetsbibliotek samt till ytterligare nagra 

institutioner.40 De sista volymema (ca 10.000) delades mellan de olika institutioner inom 

hogskolan och universitetet i Stockholm respektive Uppsala, som sysslar med skonlitteratur. 

Beslutet att skingra biblioteket kan ses som en odets ironi. For bara nagra ar senare mottog 

Akademien den stora Nobeldonationen och Nobelbiblioteket grundades, och fOr detta hade 

Akademiens gamla bibliotek kunnat bli en ypperlig grund.41 I det gamla biblioteket hade 

samlingen till stOrsta delen bestatt av aldre litteratur fran Sverige, men den var nu utspridd i 

ovan namnda stader. Man var nu tvungen att uppratta ett helt nytt bibliotek med tyngdpunkt 

pa vitterhet och da i forsta hand utUindsk vitterhet och det berodde pa att den svenska 

utgivningen av skonlitterara backer inte var speciellt stor i borjan av 1900-talet. Grundama 

ansag aven att det inte var nodvandigt att kopa in svensk litteratur, for den fanns redan 

tillganglig pa de svenska biblioteken. 

37 rdr ar f6rkortning for riksdaler och jag anvander den f6rkortningen fortsattningsvis nar det galler denna sort 
av pengar 
38 H. SchUck, 1939, bd. 7, s. 297-303 
39 KB star for Kungliga Biblioteket 
40 

H. Schuck, 1939, bd 7, s. 297-303 
41 H. SchUck, 1939, bd. 7, s. 297-303 
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Sjalva biblioteket grundades 1901 i sarnband med donationen fran Alfred Nobels testamente 

och instiftandet av Nobelpriset for litteratur. Svenska Akademien skapade ett Nobelinstitut dar 

det ingick och fortfarande ingar sakkunniga pa olika landers vitterhet. Till hjalp for institutet 

inrlittades ett bibliotek, som senare kom att kallas Svenska Akademiens Nobelbibliotek42
. 

Svenska akademiens Nobelbibliotek bar sina lokaler i Gamla Stan, i Stockholm narmare 

bestamt i Borshuset vid Stortorget. Under de tva forsta aren av 1900-talet pagick ett febrilt 

arbete for att organisera och upprlitta det nya biblioteket. Startanslaget fran Nobelstiftelsen till 

Svenska Akademiens Nobelinstitut fastslogs 1901, dels till biblioteket 17.200 kronor och dels 

32.500 kronor till den "litterart vetenskapliga avdelningen.43 Bibliotekspersonalen var febrilt 

verksam med de stora inkop som maste goras. Kontakter togs med manga utlandska och 

svenska boklador och antikvariat. Biblioteket kom over manga becker fran enskilda personer 

och antikvariat till Higre priser. Bibliotekschefen Karl Warburg foretog aven resor till 

utllindska, vetenskapliga bibliotek for att studera bl.a inredning och klassificering.44 

I det nya bibliotekets stadgar angavs det att man i forsta hand hade till uppgift att 

tillhandahalla litteratur at Nobelkommitten och deras arbete med att ta fram material om 

kandidatema till Nobelpriset. Material till forskare och ovriga t.ex studenter kom forst i andra 

hand. Biblioteket skulle darfor innehalla en, om mojligt, fullstandig samling av modem 

vitterhetslitteratur som var av litterlirt intresse. Forutom detta skulle det liven finnas 

encyklopedier, bibliografier m.m. Biblioteket skulle liven tillhandahalla ett fylligt 

handbibliotek i historia, filosofi m.fl. amnen.45 

Forsta tiden boll biblioteket till i en lokal vid Norra Bantorget i Stockholm, men det vlixte i 

storlek och snart var denna lokal for liten. Man blev da tvungen att se sig om efter en ny lokal. 

Losningen pa problemet kom nlir Svenska Akademien genom Froken Magna Sunnerdahls 

stora donation fick tilltrade till ovre delen av Borshuset och den stora vinden. Biblioteket fick 

nastan halften av den stora vaningen till sitt forfogande.Biblioteket flyttade sitt material under 

42 A, Almhult, 1977 
43 ibid. 
44 ibid 
45 

ibid 
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tva veckor i slutet av september 1921 och kunde redan i mitten av november samma ar ater 

oppna for allmanheten.46 

Bibliotekspersonalens lOner faststalldes till en boijan av Svenska Akadernien, men 1955 

bestamdes det att man skulle folja de angivelser och IOneplaner som staten anbefallit. 

Lonekostnadema fOr bibliotekets personal under 1994 ligger pa drygt 2 miljoner kronor. 

Biblioteket bar 6 heltidsanstallda och en halvtidsanstalld i sin personalstyrka. 47 

Antalet besokare var 1902 403 st, redan 1904 hade besoken till biblioteket passerat 1000 

besokare I ar. 48 1912 var antalet besokare 2496 personer. 491918 blev det en topp, 

totalsumman for namnda ar hamnade pa drygt 3000 besok. 50 Den farskaste statistiken fnm 

1994 visar att biblioteket i genomsnitt har 7 besokare I dag, vilket gor 1750 besokare I ar. 51 

Biblioteket hade 1993 ca 200.000 volymer av skonlitterara becker. 52 Detta gor biblioteket till 

Nordens storsta specialbibliotek inom den intemationella skonlitteraturen. Samlingarna utOkas 

med ca 2500 titlar per ar. Bestandet i hyllmeter motsvarar ca 4600 hyllmeter. Den arliga 

tillvaxten matt i hyllmeter ligger runt 50 hyllmeter. Det ar en bart 11% av hela mangden 

hy llmeter scm 'ar oppna samlingar resterande 89% ar slutna. 53 

Det totala antalet av lOpande seriella titlar uppgar till 300 stycken.54 Av dessa 300 titlar ar det 

de litterara tidskrifterna som svarar for den storsta delen och for narvarande uppgar till drygt 

180 stycken, varav manga ar i obrutna serier sedan 1900-talets borjan. De backer man koper 

in ar frfm ett trettiotal sprakomraden fran hela varlden. De orientaliska och afrikanska 

bockema koper man inte pa originalsprak utan i oversattningar till mestadels svenska, franska, 

engelska och tyska. Ovriga sprakomraden inforskaffas oftast i originalsprak, men aven 

oversattningar fdrekommer. 55 En annan stor del av ink open gar till sprakkritiska bocker, 

46 A. Almhult, 1977 
47 Statistska Meddelanden, 1996 
48 A, Almhult, 1977 
49 C. Gronblad, II Nordisk familjebok, 1913, bd. 13, sp. 1111 
50 A, Almhult, 1977 
51 Statistiska Meddelanden, 1996 
52 Nationalencyklopedien, bd. 14, s. 195-199 
53 Statistiska Meddelanden, 1996 
54 ibid. 
55 

A, Almhult, 1977 
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litteraturkritiska handbocker och litteraturtidskrifter. Anslaget for inkop av litteratur och 

tidskriftersprenumerationer uppgar 1995 till ca 700.000 kronor arligen. Litteratur, tidningar 

och tidskrifter anskaffas fran hela varlden med ledning av de rorslag sam inlamnas och genom 

intensiv bevakning av saval svensk sam utlandsk litteraturvetenskap och litteraturkritik.56 

Bibliotekets fOrvarv sker inte bara genom rena inkop utan aven genom byten och da framst 

med bibliotek i central- och osteuropa. I egenskap av prisjury erhaller Svenska Akademien 

gratis exemplar av vissa titlar fran de stora svenska rorlagen. Efter ett ar overrors den 

litteraturen till biblioteket. Den svenska litteraturen anskaffas nufortiden med tanke pa 

Akademiens omfattande prisverksamhet inom detta omrade.57 Utaver angivna rorvarvssatt 

erhaller biblioteket aven gavor fran enskilda personer. Nagra speciella samlingar samar varda 

att namnas i detta sammanhang ar professor Henrik Schiicks, kritikem Klara Johanssons, och 

forfattaren Erik Lindegrens bibliotek.58
. 

Viktiga forslagsgivare till fOrvarvsfOrslag ar bl.a Akademiens ledamoter och Nobelinstitutets 

medarbetare. Men aven forskare och ovriga besokare pa Nobelbib1ioteket sam ar bevandrade 

inom bibliotekets specialomraden kommer med fOrslag pa vad som behover kopas in till 

bibliotekets samlingar. 

Det utlandska bokbestand biblioteket har finns registrerat i Accessionskatalogen for svenska 

forskningsbibliotek (AK) samt i den nationella databasen LIBRIS. Biblioteket ar delaktigt i 

:fjarrlaneverksamheten i Sverige. I bibliotekets egen katalog, sam for narvarande ar under 

datorisering, kan man fOrutom sedvanliga uppgifter aven hitta hanvisningar till uppsatser och 

artiklar om enskilda forfattarskap.59 

Svenska Akademiens Nobelbibliotek ar oppet for allmanheten, speciellt for dem sam i 

kvalificerat studiesyfte soker efter modem vitterhet och litteraturvetenskapliga arbeten. De 

kursHi.sande studentema vid Stockholms Universitet hanvisas dock till sma 

institutionsbibliotek. Bibliotekets samlingar ar med nagra undantag tillgangliga for hemlan 

mot borgen. Undantagen fran heml:!m ar referenslitteratur, rariteter samt tidskrifter. Biblioteket 

56 Muntlig uppgift fran Ake Erlandsson, nobelbibliotekarie. 
57 Svenska Akademiens Nobelbibliotek, 1994 
58 ibid. 
59 Svenska Akademiens Nobelbibliotek, 1994 
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har under tiden september till maj oppet fOr allmanheten, man-fre kl. 10-15, samt pa torsdagar 

aven kl. 17-19. Under resterande manader ar biblioteket oppet tisdagar och torsdagar kl. 10-

14.60 

60 Svenska Akademiens Nobelbibliotek, 1994 
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Inkop 

I detta kapitel redovisas forst de intervjuer jag gjorde med personal pa Nobelbiblioteket och 

darefter redo visas de 10 sprakomraden som val des ut for en narmare analys. 

Nar ink:opsstatistiken kommer ar det enbart inkopta bocker som ar medraknade i de resultat 

som framkommer. Gavor och donationer har jag som tidigare namnts inte tagit med av den 

anledningen att det inte alltid finns nedtecknat nar de kom till biblioteket samt att de kommer 

sa spritt. 

De intervjuade personema ar anonyma forutom en som framtrader med namn och det framgar 

tydligt vad han har sagt. Intervjuema ar sammanstallda under 7 huvudfragor som presenteras 

nedan: 

1) Hur stort ar anslaget fOr ink:op av litteratur, tidningar och tidskrifter samt hur ar 

rordelningen de olika delama emellan? 

2) Hur sker Nobelbibhotekets rorvarv av bocker? 

3) Hur gar ink:opsprocessen till? 

4) F~nns det nagra speciella kriterier man gar efter nar man koper m bocker till 

Nobelbiblioteket? 

5) Spelar det arbete Nobelkommitten lagger ner pa att :fa fram nobelpristagare i litteratur 

nagon roll i ink:opsprocessen? Om det gor det, hur? 

6) Paverkas biblioteket av akademiledamotema nar det galler inkop av backer? 

7) Hur fungerar bytesprocessen? 

Anslag och fOrdelning 

Till tva av de intervjuade stallde jag fragan om hur start det arliga anslaget fran 

Nobelstiftelsen och Svenska Akademien ar och hur det disponeras av Nobelbiblioteket. Den 

ena svarade att det under hans tid, som Nobelbibliotekarie fran slutet av 1960-talet fram till 

1990-talet, lag pa ca 500.000 kronor och ca en tredjedel gick till bokinkop. Samma informant 

berattade att det till periodikaink:op gick ca 125.000 kronor- periodika var och ar en dyr post i 

budgeten, men mycket viktig for bibliotekets verksamhet. Anslaget till Nobelbiblioteket 

21 



fcirandras efter hur stor inkomst Nobelstiftelsen har. De anslag som Nobelbiblioteket tar ar 

avkastningar fnm fonder och liknande fran de Nobelmedel Nobelstiftelsen fick i boijan av 

1900-talet. Anslaget ar ett rambelopp som bestams av vad Nobelstiftelsen utra.ttat under aret. 

Nar biblioteket :tar anslaget gor man upp en budget for de utgifter och eventuella inkomster 

som kommer under aret. Inkomstema fcir Nobelstiftelsen har okat sedan slutet av 1970-talet 

och i med detta har man raknat upp anslagen till Nobelbiblioteket. Under 1970-talet hade 

biblioteket ett antal ar da anslagen minskades och situationen var allmant dalig. Detta berodde 

pa att inkomstema till Nobelstiftelsen var sma samt att det fordes en diskussion om att 

eventuellt Higga ner Nobelprisen och speciellt det i litteratur. Enligt informanten uppgick 

anslaget fcir bokinkop under nagot ar till enbart 20.000 kronor och det var fcirbrukat innan 

somrnaren, men Akademien gick in med pengar och raddade pa sa satt verksamheten. Nar det 

ar daliga tider f'ar man prioritera inkapen och bara infdrskaffa de allra aktuellaste och 

viktigaste backema. 

1995 ligger anslaget fran Svenska Akademien pa ca 700.000 kronor enligt Ake Erlandsson, 

nuvarande nobelbibliotekarie. Anslaget fcirdelas enligt foljande: ca 100.000 gar till 

prenumerationer och inkap av litterara tidskrifter, varav de utlandska tidskriftema ar 

farhallandevis ·dyra. Resterande del gar tilllitteraturinkap och materialinkap. Biblioteket gor 

inte av med hela anslaget enligt Ake Erlandsson och det beror pa de gavor som :tas fran de 

stora svenska farlagen samt att det inkommer gavor fran enskilda givare och fran olika 

institutioner. 

Forvarv 

Farvarvet av becker till Nobelbiblioteket sker genom att man kaper, byter eller att fdrlag och 

enskilda personer skanker backer som gavor. Det kunde aven enligt tva av de intervjuade 

personerna handa att farfattare skankte backer for att pa sa satt kanske haja sin status och 

chansen att bli nominerade till Nobelpriset i litteratur. Dessa gavor var ratt rikliga i batjan av 

detta arhundrade, men har nu minskat till ett fatal om aret. UtOver detta tar biblioteket forslag 

fn\n akademiledmaterna samt art det kops in mycket litteratur i samband med 

Nobelkommittens arbete med nobelpriskandidaterna. Farutom detta anvander biblioteket sig 

av recensionsavdelningen i litterara tidningar och tidskrifter och de ar av stor vikt fcir hur 
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biblioteket koper in sina becker. En av de intervjuade bedittade att man koper inte in en viss 

bok genom att enbart titta pa en recension utan man tittar pa manga och ser till helheten. Tva 

av de intervjuade berattade att de etablerade forfattamas recensioner laser man, men inte sa 

noga, utan det ar de "nya och unga" forfattama som man granskar extra noga. Man koper in 

ratt mycket debutanter och forfattare som skrivit en del ar, men anda ar aktuella for 

bibliotekets verksamhet. En av informanterna berattade att det finns tre olika typer av 

donationer eller gavor: 

* ett visst flode fran utlandet som ibland ar konstant och ibland spontant, oftast 

ar detta flode inte sarskilt vardefullt. 

* de gavor som forfattare eller andra personer lamnat till Nobelbiblioteket som 

tack for besok de gjort dar . 

* besokama har i vissa fall uttryckt onskemal om art komplettera bibliotekets 

samlingar inom vissa sprakomraden t.ex katalanska. 

Sadana styrda gavor ar valkomna for de kompletterar och man far in nyare litteratur till 

bibliotekets samlingar inom detta sprakomrade. For att ta ett exempel: For nagra ar sedan ( i 

slutet av 1980-talet ) gjorde Katalonien en kultursatsning i Stockholm under en hel vecka. 

Under denna vecka framhavde man sitt sprak, sin kultur m.m. Nobelbiblioteket skraddarsydde 

da ett onskeinat om litteratur pa katalanska. Det ar namligen ett stort jobb for bibliotekets 

personal om de skulle satta sig in hur utgi vningen av katalanska becker och hur den 

katalanska kulturen fungerar. DarfOr ar sadana har arrangemang valkomna av biblioteket for 

de gor att biblioteket kan komplettera sina samlingar pa ett smidigt satt. Den har typen av 

gavor I donationer ar biblioteket ytterst angelaget om att fa. I vissa fall ar det aven angelaget 

vid kompletteringar av Nobelpristagares forfattarskap och da kan man stalla en kopia av 

bibliotekets katalog till fOrfogande. 

Det arliga fOrvarvet ligger pa ca 2500 volymer. En av de intervjuade berattade att inkopen inte 

kunde oka mer an till just 2500 volymer I ar pa grund av ekonomiska skal. Gick man over den 

nivan skulle biblioteket bli tvunget att anstalla en arbetskraft till med alit vad det innebar av 

extrakostnader. En starkt bidragande orsak till att biblioteket kunde oka inkopssiffran var den 

maskinella utvecklingen som skedde pa biblioteket. Man inforskaffade namligen elektriska 

skrivmaskiner med minnesfunktion till bibliotekspersonalen. 
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Enligt Ake Erlandssons uppskattningar utgor gavoma cirka en tredjedel av det totala 

arsforvarvet till Nobelbiblioteket. Boeker som kommer fran svenska forlag star i karanHin i ett 

ar enligt tva av informantema. Under detta ar lanas de enbart ut till Akademiens ledamoter 

och allmanheten har ej tillgfmg till dem. Ake Erlandsson berattade aven att biblioteket koper 

in backer fOr Akademiens ovriga prisverksamhet. Det kan vara litteratur for oversattarpriser, 

tolkningspriser m.m. De amnesomraden biblioteket koper in ar modem skonlitteratur, lite 

filosofi, historia, teater samt att man fyller pa referensavdelningen med lexikon, encyklopedier 

och Iitteraturhistoriska backer. Speciellt inom referensavdelningen ar manga bestallningar 

staende och man tar nya upplagor kontinuerligt. 

Inkopsprocessen 

Tva av de intervjuade berattade att nar det galler inkop av becker bevakar olika personer 

olika omraden. Nagon person har kontroll pa vad som ges ut inom de nordiska spraken, en 

annan person pa de slaviska spraken. En person bevakar litterara tidskrifter och tittar pa 

bokrecensioner som skrivs. 

Biblioteket har ett val utvecklat kontaktnat med olika personer varlden over. Just fOr tillfallet 

forsoker man etablera kontakter med Australien. Dessa kontakter ar viktiga for vissa 

sprakornraden nar man ska gora inkop fran just det sprakomradet. Oftast bestar kontakten av 

en person som bevakar ett visst spnikomrades utgivning. Vissa spn1komradskontaktman, t.ex 

Islands, skickar forslag till biblioteket pa litteratur som man bor kopa in. Pa vissa 

spnikomn1den harman specialisthjalp for att kunna kopa in becker fran det omradet. Utover 

dessa personliga kontakter har man aven kontakt med specialister inom t.ex 

litteraturvetenskap. Detta for att man ska !a bra litteraturhistoriska fakta och forslag pa 

Iexikon som ar anvandbara for biblioteket. Den nordiska litteraturen bevakas genom 

tidskrifter och personliga kontakter. Enligt en av de intervjuade anvander man sig aven av det 

material som hanger samman med forslagen till Nobelpriset. I det arbetet tar man 150-talet 

brev I ar och de innehaller mycket bra och matnyttig information. En annan inkopskalla man 

anvander sig av ar specialundersokningar och expertutHitande fran Nobelkommitten. 
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Nar man borjar kopa in ett fdrfattarskap koper man alla backer aven om det kan finnas riktiga 

bottennapp. Det ar namligen bra for biblioteket och dess besokare om alia backer av en 

fOrfattare finns. Forskare och uppsatsskrivande studenter fragar ofta efter nagon speciell bok 

av en viss forfattare och da ar det bra om biblioteket har den. 

Vid fragan om det fanns nagra stora boklador utomlands som man kopte in backer fran 

namnde tva av de intervjuade att det fanns tva stora leverantOrer i USA, varav Gotham arden 

ena och en av de basta scm finns i varlden.61 Gotham har en "vanlig" avdelning och en 

antikvarisk avdelning inom sarnma hus. Detta tycker de inkopsansvariga pa Nobelbiblioteket 

ar mycket bra och de anvander sig mycket av denna bokhandel. I Europa ar de franska 

bokladoma bra och duktiga, en som namndes speciellt var Lattune. Lattune ar snabb med 

leveransema och skaffar fram backer som ar svara att ia tag pa relativt snabbt. 

Antikvariaten spelar en mycket stor roll i bibliotekets inkopsprocess. Biblioteket skickar 

kontinuerligt ut lister pa fOrkomna backer till antikvariaten fdr att de ska kunna skaffa nya 

exemplar till biblioteket. A ven en del sallsynta, gamla backer kan man fa tag pa i ett 

antikvariat. 

Alla tyska backer kops in fran Hemlins Bokhandel i Stockholm. Detta blir billigare och 

smidigare an att ta dem direkt fran Tyskland. Biblioteket slipper aven betala frakt- och 

tullkostnader fOr dessa backer vilket gar det billigare fdr biblioteket. En annan bra bokhandel i 

Stockholm man ofta anlitar for inkop ar Risbergs bokhandel mycket snabb och kvalitetssaker 

enligt tva av de intervjuade. 

Ake Erlandsson berattade att den tidigaste bokkommersen, i varje fall den europeiska, var 

koncentrerad kring speciella bokcentra. Biblioteket kopte in t.ex den katalanska litteraturen 

fran Barcelona, den provencalska fran A vignon. Han namnde aven att Leipzig var ett stort 

bokhandelscentrum och att mycket litteratur som inte var tysk gavs ut dar, for att ge ett 

exempel gavs det ut mycket engelsk litteratur just dar. 

61 Vid intervjuen nlimndes bara den ena bokhandeln, vilken da var Gotham. (fOrf. anrn.) 
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Pa fragan om man koper mycket i oversattning och om den bar okat under arens lopp 

berattade tre av de intervjuade att man koper in mer bocker i oversattning fran engelska och 

tyska till svenska an man gjort tidigare. Vid inkop av lyrik kops flera olika oversattningar och 

tolkningar till olika sprak. Detta hanger sarnman med svangheten att oversatta lyrik till nagot 

annat spn1k. Ord och mening i lyriken kan namligen andras om inte oversattningen eller 

tolkningen ar bra. Ett exempel pa detta ar 1995 ars Nobelpristagare i litteratur Seamus Heany 

dar biblioteket kopte in tyska, franska och svenska oversattningar som komplement till de 

engelska originalutgavoma. Nobelpristagama finns naturligtvis oversatt till olika sprak. 

Pa fragan om krig och politiska oroligheter spelar nagon roll for bibliotekets inkopsprocess 

svarade en av informantema att det kan det gora. Under andra varldskriget blev biblioteket 

lidande pa grund av den daliga litteraturutgivning som var da. Biblioteket lanade under andra 

varldskriget ut litteratur till flyktingar, delvis av humanitiira sk~il, och det hande att man 

forlorade en del vardefulla bocker, nar flyktingama drog vidare. Detta ar sadant som 

biblioteket fmgrar nu fOr en del av den litteraturen gar inte att fa tag pa. Det kan vara svart att 

skaffa litteratur frfm nagot krigshaljat omrade for utgivningen ar dalig, censuren gor sitt. 

Daremot spelar ideologier ingen som heist roll i bibliotekets inkopsarbete. Nar det ar 

oroligheter i varlden kan transporterna forsvaras och man kanske inte kan kopa sa mycket 

bocker som tidigare fOr det trycks rnycket mindre bocker om det ar krig. Oftast ar det 

akademiledamotema som vill ha bockema snabbt oavsett om det ar krig eller inte. 

Det ar tal om att man ska inskranka reglementet betdiffande vilka litteraturer som skall 

anskaffas pa originalspraken till forman fOr oversattningar till de kanda huvudspraken detta 

enligt Ake Erlandsson Dartill bidrar ett okat intresse for de orientaliska och asiatiska 

litteraturema. Dessa bocker koper man endast i oversattningar till franska, engelska, tyska och 

svenska. Inga inkop av originalsprak forekommer inom de orientaliska och asiatiska 

sprakgruppema. 

K valitetskriterier 

Vid fragan om det fanns nagra speciella kriterier vid inkop av bocker till Nobelbiblioteket 

svarade tva av informantema att man fOlj er recensioner och att man inte behover kopa 
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"tantsnusk". Man valjer utifran ett kvalitetsbegrepp som ar· mycket svart att beskriva. 

Bibliotekets anstallda for aven diskussioner om hur man ska kopa in backer och vilken niva 

kvaliteten skall ligga pa. Har man glomt bort ett forfattarskap eller vissa backer av en 

forfattare koper man in den bortglOmda forfattaren eller de bortglOmda bockema i efterhand. 

Detta for att man ska ha sfl. komp1etta forfattarskap som det ar mojligt. Enligt en av de 

intervjuade finns det bara en enda sak man kan gora fcir att skaffa sig ett kvalitetskriterium for 

inkop av bocker och det ar att lasa mycket i tidningar och litterara tidskrifter. Den vardering 

man har kommer fran olika hMl och genom erfarenhet. Bibliotekspersonalen maste enligt 

samma informant vara litteraturkanslig och lasa mycket sekundart material. Enligt Ake 

Erlandsson ska det inte bara vara god litteratur utan det ska aven vara mycket hog kvalitet pa 

den. Han berattade aven att mycket av varderingskriteriema hamtas fran de stora litterara 

tidningama och tidskriftema samt att det ska vara hog kvalitet pa de undersokningar och den 

litteraturkritik som de forvarvar pa biblioteket. 

N obelkommitten 

Enligt en av de intervjuade delar Svenska Akademien ut ungefar 60 priser om aret och den 

staller hoga krav pa litteraturen som kops in. Biblioteket koper in och skaffar litteraturen med 

annan malsattning an Akademien. Akademien koper parallellt in vissa titlar for att 

akademiledamOtema ska kunna !a dem direkt och det gor att det finns en hel del extra 

exemplar av vissa backer. Den svenska utgivningen av backer har okat under 1960-talet fram 

till 1990-talet och det har i kombination med Akademiens okade behov for sitt prisarbete 

medfort att biblioteket koper in mer svensk litteratur an tidigare. 

Tva av informantema berattade att det av Nobelkommittens arbete gar lika stor del till 

Nobelpriset som till de andra priser vilka delas ut av Svenska Akademien. Svenska 

Akademien delar ut priser under hela aret, men det stOrsta och mest prestigefyllda ar 

Nobelpriset i litteratur. Nobelkommittens arbete spelar stor roll i bibliotekets inkopsarbete. 

Man forsurnrnar inte kopa in foreslagna pristagare. Biblioteket f'ar mycket backer i samband 

med nomineringen av foreslagna kandidater och da speciellt av forfattare som forsoker 

paverka resultatet genom att skanka backer. A v dessa gavor tar man inte emot alia utan man 

valjer kvalitativt efter outtalade kvalitetskriterier som finns pa biblioteket. Nobelkommitten 
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tittar pa de stora pris i litteratur och de nomineringar som har till om man kan hitta lampliga 

nomineringar till Nobelpriset i litteratur. Nar man batjar arbetet med Nobelpriset har man 

kanske bortat 500 nomineringar att arbeta igenom. Efterhand minskar dessa till det att det bara 

ar en kandidat kvar. Enligt en av de intervjuade maste man pa biblioteket ligga langt fore, 

kanske 10-15 ar, innan en fOrfattare mojligtvis blir foreslagen som kandidat till Nobelpriset. 

Detta innebar att man skaffar sig en bild av yngre fdrfattare som kanske kan komrna att bli 

foreslagna till Nobelpriset i litteratur. Det ar viktigt att man har en vidare anskaffning an 

enbart den aktuella situationen synes pakalla. Biblioteket skaffar sallan debutanter, utan 

fdrfattare som gett ut 3-4 backer och ar fdrhallandevis etablerade. Enligt Ake Erlandsson 

upptas 20-30% av inkopspolitiken av Nobelkommittens arbete eller som ar indirekt beroende 

av dess arbete. 

Akademiledamoterna 

Akademiledamotema paverkar till en del inkopen genom onskemal om backer de vill ha. 

Akademiledamatema ar inte inaktiva nar det galler anvandningen av biblioteket och det finns 

ett nara samarbete mellan biblioteket och akademiledamotema. Akademiledamotema styr inte 

inkopen men . forslagen ar mycket vardefulla fOr biblioteket. Biblioteket ar till for 

akademiledamOtema i fdrsta hand. Nobelhiblioteket fOrsoker hela tiden komplettera sina 

samlingar och da ar akademiledamatema utmarkta kallor att hamta specialinformation ifrfu.1. 

Aven lantagama tipsar om backer som kan vara varda att kopa in till biblioteket. 

Bytesprocessen 

En av de intervjuade berattade att biblioteket hade och fortfarande har en omfattande 

bytesverksamhet med astra Europas stater. Det ar angeHiget att ±a in den litteraturen 

bytesvagen darfdr att det ar svart att kopa in backer fr~m dessa lander. I bytesverksamheten ar 

kontaktnatet och de kontaktpersoner man har inom de olika sprakomradena mycket viktig. Det 

ar mest Ryssland och Baltikum som vill ha backer i byte fran Nobelbiblioteket. Vad dessa 

lander efterfragar ar mycket svensk litteratur pa svenska och aven oversattningar till 

respektive sprakomrade. Det hander ofta att de kontakter man har upprattat inom 
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bytesverksamheten efter ett tag dor ut. Da galler det att etablera nya kontakter med andra 

Hinder och bibliotek for att Ia tag pa litteratur fran just det sprakomradet. Biblioteket byter inte 

bok for bok utan skickar Nobelbiblioteket 50 bocker :far man kanske fern tillbaka enligt en av 

de intervjuade. Det ar inga originalutgavor biblioteket skickar ivag utan det ar dubbletter av 

skonlitterara bocker och bocker som Nobelbiblioteket inte ar intresserade av, som man byter. 

Nagra periodika som byts mycket ar Les Prix Nobel och The Nobel Prizes Annual for 

biblioteket har manga dubbletter av dessa periodika. De man byter med ar enbart bibliotek och 

oftast da universitetsbibliotek och liknande. Vid fragan om hur bytesverksamheten ar 

organiserad pa biblioteket svarade en av de intervjuade att det just for tilWUlet ar rorigt och 

svart att hitta om man inte ar insatt i hur systemet ar upplagt. Detta pa grund av att 

bytesverksamhetsorganisationen hailer pa att datoriseras. Biblioteket f'ar in listor pa bocker 

som de bibliotek man byter med vill ha. Det ar inte bara pa originalsprak utan aven 

oversattningar som exempel kan nfunnas svenska bocker oversatta till t.ex polska eller ryska. 

De bocker som inte bytesbiblioteken vill hagar till forsaljning bland de antikvariat som finns i 

Stockholm. 

Man gallrar inte ibland Nobelbibliotekets samlingar utan alit finns kvar utom de dubbletter 

som man byter med andra bibliotek utomlands. Det ar mycket ovanligt att man gallrar i de 

bibliotek som ar anslutna till AK ( accessionskatalogen, numera LIBRIS). De bibliotek som ar 

anslutna till AK ar enbart forsknings- och specialbibliotek. 

Datorisering av biblioteket skedde ej under tiden 1960-talet fram till 1990 talet. Det som 

skedde var att Nobelkommittens rutiner, bl.a registrering av tidskriftsartiklar ur litterara 

tidskrifter, recensioner och Iitteraturpristagare lades in pa datom. Datoriseringen har forst 

kommit de senare aren. Biblioteket ar angelaget att inte visa all sin verksamhet for 

allmanheten och mycket arbete ar sekretessbelagt. Speciellt arbetet med att ta fram kandidater 

till Nobelpriset i litteratur. En av informantema anser att man ska vara forsiktig med att Higga 

in for mycket information pa datom for det kan komma att missbrukas. 

Viss Iitteratur fran speciella sprakomraden ar svar att Ia tag pa. En tid var det svart att Ia tag 

pa latinamerikansk litteratur, men pa senare ar harden ocksa kommit att utges i Spanien i ratt 

stor omfattning och da kunnat kopas in darifrfm. 
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Nobelinstitutet bevakade olika sprakomraden. Alfred Jensen var mycket verksam i borjan av 

1900 - talet som expert pa slaviska spnik och det ar fortfarande sa att biblioteket har stor nytta 

av vad denna man gjorde fOr biblioteket och dess infdrskaffande av slavisk litteratur. Institutet 

blev fOr dyrt for Nobelstiftelsen och Svenska Akademien darfOr dog det ut under ett antal ar, 

men ateruppstod i slutet av 1960-talet. Det ar viktig att man delar upp arbetet mellan 

personalen pa biblioteket sa att varje person har ett ansvarsomrade. 

Resultat av inkopen 1904 -1994 

Jag har valt ut de tio sprakomraden dar litteraturen kops in pa originalsprak och dar det gar att 

se fdrandringar namligen: italienska, norska, danska, tyska, engelska, franska, polska, ryska, 

spanska samt svenska. Det gar aven att jamfdra dessa sprakomraden sinsemellan och jag gor 

ett fdrsok i diskussionskapitlet. Under varje tabell kommer det en kort kommentar, for 

noggrannare granskning hanvisar jag till resultatdiskussionen. Genomgangen for 1994 

stracker sig fram till 31/5 och det ar bra att ha i atanke nar man laser tabellerna. Nedan foljer 

de fdrkortningar av sprakomraden som forekommer i tabellema: 

da = danska fr/fra = franska is! = isliindska 

ital/it = italienska /at= latin lett = lettiska 

no= norska pol= polska 1y = ryska 

sp/spa = spanska sv = svenska tj = tjeckiska 

turk = turkiska ty = tyska ung = ungerska 
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tabeJI. I 

sprakomrade artal och antal orig.sprak 
vitt. ital 

1904- 18 st 
1914-42 st 
1924-22 st 
1934-36 st 

1944-3 st 
1954-37 st 
1964-47 st 
1974-22 st 
1984- 40 st 
1994- 27 st 

S:a 252 st 

oversattningar 

tj . 15, pol.l,ty. l 
sv. 1 

fr. 4, sv. 6, eng. 10, 
ty. 10 

sv. 2, ty. 1, eng. 1 
sv. 4 

fr.I,sv.5 
sv. 1, ty. 2, fr. 1, 
eng.2 

tj. 15, pol. 1, fr. 6, 
ty. I4, sv. 19, 
eng. 13 

Inkopen av den italienska vitterheten hade en stark nergcmg under andra varldskriget som ar 
ratt p!ifallande. Aven att det ar sa pass manga backer sam har kopts in t tJecktsk oversattning 
kan vara vart att notera. 

tabell. 2 

sprakomrade artal och antal pa orig.sprak oversattningar 
Vitt. no 

1904- 5 st 
1914- 11 st 
1924- 18 st sv.2 
1934 - I I st 
1944- 4 st 
1954-36 st 
1964- 17 st sv. I 
1974-3 st sv. I 
1984-5st sv. I 
I994- 7 st 

S:a II7 st sv. 5 

Det ar anmarkningsvart att den norska litteraturen har minskat i inkop sedan 1954. Har 
skulle det vara spannande att se de mellanvarande aren for att uttyda vad detta kan hero pa. 
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tabell. 3 

sprakomrade artal och antal pa orig.sprak oversattningar 
vitt. da 

1904- 11 st 
I914- 14 st 
1924- 15 st tj. 2 
1934-23st 
1944-43 st 
I954- 25 st 
I964- 19 st sv. 1, is!. 1 
1974- 28 st 
1984- 7 st sv. 3 
1994- 30 st sv.3, eng. 1 

S:a 2I5 st tj. 2, sv. 7, isl. I, 
eng. 1 

InkiJpen av den danska litteraturen iir jiimnare iin den norska och har inga lika drastiska 
nedgcmgar forutom den pa 1980-talet. A'ven hiir borde en studie kunna goras pa 
kringliggande artal till 1984. Detta for att klargora om den nedgang som intriiffade under 
1984 var tillfiillig. 

tabell. 4 

sprakomd.de artal och antal orig. sprak oversattningar 
vitt. ty 

1904-90 st it. 1 
· 1914 - 73 st sv. 1 
1924- 50 st sv.4 
1934- 60 st eng. 1 
1944- 23 st fr.l ,sv.l 
1954-94 st fr. 1, pol. I 
1964-52st fr. 1, sv. 6 
1974- 59 st eng. 1,sv.5 
1984- 11I st sv. 7 
I994- 25 st sv. 4 

S:a 637 st it. 1, sv. 28, eng. 2, 
fr. 3, pol. I 

Inkopet av den tyska litteraturen iir forhallandevis jiimn forutom det stora inkop som gjordes 
1984. Man borde ga in djupare och undersoka orsakerna till detta inkop. 
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tabell. 5 

vitt. eng 
1904- 13 st tj. 6 
1914- 103 st ty. I, sv. 1 
1924- 60 st fr. 1 
1934- 85 st sv. 2, it. I , lat. 1, 

ty. I, fr. 1 
1944- 63 st 
1954-92 st sv. 3, fr. 1 
1964-74 st sv. 2, fr. 1 
1974 - 102 st sv. 2, fr. 1 
1984- 173 st sv. 40, fr. 1 
1994 - 62 st sv. 4, fr. 1 

S:a 827 st tj. 6, ty. 2, it. 1, 
lat. 1, fr. 7, sv. 54 

Engelsk vitterhet har okat fran 1904 och hailer sig pa en forhallandevis jiimn niva under de 
ar jag undersokt. Fast okningarna 1974 och 1984 vore intressanta att undersoka varfor de 
iigde rum. 

tabell. 6 

sprAkomrade artal och antal orig.sprak 
vitt. fra 

S:a 

1904-32 st 
· 19I4 - 78 st 
1924- 27 st 
1934- 80 st 
I944- 48 st 
1954 - 113 st 
1964 - 74 st 
1974-54st 
1984 - 107 st 
I994- 77 st 

690 st 

oversattningar 

tj. 13, pol. I , it. I 
sv. 1, ty. 1 
sv. 1 
lett. 3 OBS!!! 
eng. 1 
sv. 4 
sv. 13, ty. 1, eng. 3 
sv. 3, eng. 1 
sv. 13,eng. 10 
sv. 2 

tj. 13, po1.1 it. I , 
ty. 2, lett. 3, 
eng. 15,sv.37 

Det man kan notera iir att 1934 kopte Nobelbiblioteket in tre franska backer oversatta till 
lettiska. Anledningen till att de gjorde det iir en gata. Franskan iir riitt jiimn i antal inkopta 
bocker,forutom vissa toppar 1954 och 1984. 
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tabell. 7 

sprakomrade artal och antal orig.sprak oversattningar 
vitt. pol 

1904-43 st ty. 1, tj. 1 
1914-21 st ty. 1 
1924- 1 st fr. 1, sv. 4 
1934- 2 st 
1944- eng. 1 
1954-5st 
1964 - 11 st ty. 12 
1974- 35 st ty. 10, fr. 5, sv. 20, 

eng. I, sp. 1 
1984- 66 st sv.4,eng.10, 

ty. 3, fr. 2 
1994-25 st eng. 4, sv. 1, fr. 4 

S:a 209 st ty. 17, t. l, fr. 12, 
sv. 29, eng. I6, 
sp. 1 

Den polska vitterheten har sam tabellen visar gatt upp och ner genom historien. Fdm borjan 
av 1970-talet har den okat och detta beror pa radliga insatser fdm bibliotekets sida. De insag 
att bibliotekets hestand av polska backer var bristfallig och att det fanns en anstalld sam var 
kunnig inom den polska vitterheten. 

tabell. 8 

spnikomrade artal och antal orig.spdik oversattningar 
vitt. ry 

1904 - 15 st fr. 1, SV. 1 
1914 - 10 st tj. 2, SV. I 
1924- 8 st tj. 3 
1934 - 31 st ty. 1, eng. 2 
1944- 5 st eng.2 
1954- 44 st eng. 2, ty. 2 
I964- 50 st eng. 3, sv. 7, ty. 4, 

no. 1 
I974- 63 st eng. I8, sv. 3, 

ty. 9, fr. 7 
1984- 25 st eng. 12, sv. 12, 

ty, 6, fr. 5 
1994- 33 st eng. 8,sv.4,ty.3, 

fr. 3 

S:a 284 st lj. 5, no. 1,eng.47, 
sv. 28, ty. 25, 
fr. 16 

Det sam ar notabelt vid inkop av rysk vitterhet ar att det ar sa pass manga backer som ar 
oversatta till engelska och svenska. For att ga till tabellen over inkopta backer pa 
originalsprak ar inkopen ldga i borjan av seklet for att sedan oka till en topp 1974. 
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tabell. 9 

... ~EE~!<_?_~~~~~ ... __ !::!~?~~-~tal ~E?..:.~_Prak __ ove!sattn~~~~--
vitt. spa 

S:a 

1904- 80 st 
1914 - 6 st 
1924- 5 st 
1934-
1944- 8 st 
1954- 32 st 
1964-57 st 
1974- 22 st 
1984- 34 st 
1994- 5 st 

249 st 

tj. 2 

sv.2,eng. 1 
it. 1, fr. 3, eng. 2 

SV. 2, ty. 3 
sv. 1, ty. 3 
eng. 2, sv. 8, ty. I 
eng. 2, sv. 12, 
ty. 1, fr. 2 

tj. 2, it. 1, eng, 7, 
sv. 25, ty. 8, fr. 2 

Viirt en notis iir det enorma inkop man gjorde 1904 pa hela 80 backer av den spanska 
vitterheten. Diirefter iir inte inkopen sa stora. En djupare analys av aren kring 1904 vore pa 
sin plats .. 

tabell. 10 

sprakomdide artal och antal orig.sprak oversattningar 
vitt. sv 

· 1904- 62 st ty. 1 
1914- 15 st 
1924- 23 st 
1934- 39 st 
1944- 61 st 
1954 - 117 st fr. 5 
1964- 118 st eng. I 
1974- 89 st sp. 6, fr. 1, turk. 2, 

ry. 1, it. 1, eng. 1, 
ung. 1 

1984- 194 st sp. 1, eng. 2, ry. 2, 
ung. 1, fr. 3 

1994- 101 st fr. 1, eng. 8, it. 13, 
da. I, turk. 1, 
pol. 1 

S:a 819 st ty. 1, fr. 10, 
eng. 12, sp. 7, 
it. 14, turk. 3, ry. 3, 
ung. 2, da. 1, pol. 1 

I borjan av 1900- talet var den svenska utgivningen av backer lag och det paverkade inkopen 
till Nobelbiblioteket. Anmiirkningsviirt iir den topp som kom 1984. Jnkopen av svensk 
litteratur i oversiittning till nagot annat sprak har a kat fran 19 7 4 och framat. 
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Diskussion 

lntervjuerna 

Anslagen fran Svenska Akademien och Nobelstiftelsen har forandats genom tiden och Jigger i 

dagslaget pa ca 700.000 kronor. Detta ska racka till bAde bokinkop och prenumerationer pa 

litterara tidningar och tidskrifter. For att vara ett specialbibliotek tycker jag att det ar en 

forhallandevis Iiten summa att kopa becker fOr. Tidskriftsprenumerationema ar en mycket dyr 

post och tar upp knappt en tredjedel av budgeten. Den allra stOrsta posten ar naturligtvis 

bokinkopen. Av budgeten tar bokinkopen upp drygt en tredjedel. Resterande tredjedel ska 

racka till f6r inkop av kontorsmaterial. Anslagen ar reglerade utifn\n Nobelstiftelsens 

inkomster under ett ar. Huvuddelen av anslagen som utgar till Nobelbiblioteket ar 

avkastningar fran fonder och liknande fran de Nobelmedel som utgick till Nobelstiftelsen i 

borjan av detta sekel i samband med f6rdelningen av Alfred Nobels testamente. 

Detta med att biblioteket 1ir ett privat bibliotek gor att inga statliga medel tillkommer i 

anslagen. Biblioteket ar helt enkelt tvunget att skota sig sjalvt och da enbart med hjalp av 

ovannamnda institutioners anslag. I dagens ekonomiska situation tror jag att det kan vara svart 

att !a biblioteket att ga runt med enbart de anslag de f'ar. Under arbetets gang bar fragan 

uppkommit om det ar mojligt for foretag att t.ex. sponsra bibliotekets verksamhet? 

Under 1970-talet var det en allvarlig nedgang i anslagen till Nobelbiblioteket fran Svenska 

Akademien. Detta berodde pa att det :fOrdes en diskussion om att lagga ner Nobelprisen och da 

speciellt det i litteratur. Hade Nobelpriset i litteratur forsvunnit anser jag att det hade inneburit 

en katastrof for Akademien och aven fOr den modema skonlitteraturens bevarande pa 

Nobelbiblioteket. Det hade liven varit en odesdiger handelse for bibliotekets verksamhet och 

dess organisation. Denna nedgang gjorde att bibliotekets anslag for bokinkop endast befanns 

vara ca 20.000 kronor, vilket i sin tur gjorde att bibliotekets inkop av backer drastiskt sjonk 

och man blev tvungen att enbart kopa in den viktigaste litteraturen. 

Att Nobelbiblioteket tog emot gavor visste jag, men inte att det fanns flera olika sorter. Det 

som ar mest anmarkningsvart ar att de gavor som kommer fran forlagen tar sta i "karantan" ett 

ar innan de stalls ut sa att allmanheten kan na dem. Jag antar att detta ar ovanligt och att det 
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inte tillHimpas pa sa manga bibliotek. Eventuellt kan jag tanka mig att det anvands pa andra 

specialbibliotek. Vad jag har erfarit nar jag gjorde intervjuerna var att de gavor som 

Nobelbiblioteket ibland far, inte tas pa sadant stort allvar, utan de har en policy att gavorna 

ska vara av litterart varde om nagon vill ge en boksamling eller dylikt. Da kan man ju 

diskutera vad som ar av litterart varde. Man kan saga att gavorna ska vara enligt de 

kvalitetskrav, vilka i sig ar mycket diffusa, som Nobelbiblioteket har satt upp och har som 

policy. 

Vad det galler byten kommer de allra fiesta fdin den ostra delen av Europa. Den allra stOrsta 

delen kommer fran Baltikum och Ryssland. Det vanligaste onskemalet fran dessa lander ar 

svensk litteratur pa svenska. Anledningen till att man vill ha svensk litteratur pa svenska ar att 

manga studerar svenska pa universiteten och aven pa lagre utbildningsnivaer. Dessa lander 

vill utOver den litteratur pa originalsprak, som de byter med Nobelbiblioteket, ha svensk 

litteratur som ar oversatt till respektive sprak.omrade. Bytesverksamheten ar upplagd genom 

personliga kontakter och det ar enbart bibliotek man byter med. De kontakter man hade 

tidigare i forna Jugoslavien har dott ut, vilket gor att det for tillHillet ar svart att :fa byta becker 

med dessa Hinder och det ar en del som biblioteket skulle behova utoka. 

Jag anser att man borde utvidga bytesverksamheten pa nagot siitt eftersom den ar vardefull for 

bagge parter. Om man ska nagot exempel ar Ryssland bra att namna. Nobelbiblioteket :tar ta 

del av den ryska litteraturen, aven om den kommer i oversattning och de ryska biblioteken pa 

universitetsniva :tar kunskaper om svenska forfattare och deras forfattarkonst och- teknik. Jag 

tror aven att andra bibliotek skulle ha nytta av att byta becker med andra lander, dock inte i 

samma omfattning som Nobelbiblioteket. 

Svenska Akademien koper till viss del in becker, men dock inte med samma malsattning som 

Nobelbiblioteket. Varfor Akademien koper in becker ar for att ledamoterna i Akademien skall 

ha tillg?mg tilllitteraturen direkt. Detta medfor att det finns en bel del extra exemplar av vissa 

titlar och forfattare. Det verkar for en utomstaende som ett mycket konstigt satt att forfara vid 

inkop av becker. Framfdr alit ar det utrymmeskravande att bada institutionerna koper samma 

sorts becker. Dar tycker jag att man kunde gora en "sanering" och titta pa vad som kops 

dubbelt, detta for att underHitta bibliotekspersonalens arbete. 
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Nobelbiblioteket har utarbetat ett stort kontaktnat med personer i olika lander och inom olika 

spdikomraden runt om i varlden. Personema ar val insatta i just det landets eller 

sprakomdidets litteraturutgivning vilket medfor en mindre arbetsborda for bibliotekets 

anstlillda. Det lir nlimligen mycket svart for bibliotekets personal att ha nagon kontroll pa 

utgivningen fran vissa sma sprak:omraden. Att ha en sadant personligt kontaktnlit som 

Nobelbiblioteket har lir mycket vlirdefullt och gor att biblioteket kan utnyttja fler kanaler for 

inkop av becker lin vanliga bibliotek gor. 

Satten att kopa in litteratur varierar, men det vanligaste lir att biblioteket koper in fran 

bokHidor och antikvariat. De basta boklactoma och bokfOrlagen ligger utomlands. Den stOrsta 

bokhandeln som utnyttjas utomlands lir Gotham i USA och den ar bra for den har ocksa en 

antikvariatisk del, vilket lir mycket ovantigt i Sverige, men skulle vara en stor tillgi'mg. 

En av de battre bokHidoma ar fransk och heter Lattune. Enligt de inkopsansvariga pa 

biblioteket arden snabb med leveransema, vilket gor att den ofta anlitas. Lattune skaffar liven 

fram becker som lir svara att fa tag pa nagon annanstans. Det gor att Nobelbibliotekets 

personal anser den vara mycket eftertraktad som inkopskanal. Vart att notera i 

sammanfattn.in.gen av intervjuema lir att det framkom att all tysk litteratur kops in via en 

svensk bokhandel, nlimligen Hemlins Bokhandel i Garnla Stan i Stockholm. Det var en 

overraskning for mig att biblioteket anlitade en svensk bokhandel fOr inkop av tyska becker. 

Forklaringen till varfor de gor det ar att det ar billigare och framfOr alit smidigare an att kopa 

fran Tyskland. En annan orsak lir att tull- och fraktkostnader bortfaller. Detar onodigt att gora 

en mangd arbete i onodan, nlir man kan !a en bok inkopt pa middagsrasten, istlillet for att 

vlinta en vecka eller tva. En annan bokhandel som nyttjas flitigt vid inkop ar Risbergs 

Bokhandel ocksa den i Stockholm. Den anses av bibliotekspersonalen vara mycket 

kvali tetssliker. 

En annan sak som ar vlird att tas upp lir att lyrik kops in i flera olika overslittningar. Vatje 

sprak har ju sina egna ord och uttryck, vilket gor det vlildigt svart att tolka och overslitta lyrik. 

Ett bra exempel pa detta ar 1995 ars Nobelpristagare i litteratur, Seamus Heany. Av hans 

forfattarskap kopte man in svenska, tyska och franska overslittningar for att ha som 

komplement till de engelska originalutgavoma. 
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En central punkt sam frarnkammit i tva av intervjuema ar att man inte keper in nagon 

litteratur pa ariginalsprak fran de afrikanska, arientaliska ach asiatiska sprakamraden. Fran 

dessa amraden keper enbart in oversattningar till svenska, engelska, tyska ach franska .. 

Anledningen till att man inte keper in litteratur pa dessa ariginalsprak ar att de ar svara att 

fersta ach ingen av bibliotekspersonalen ferstar dessa sprak samt av utrymmesmassiga skal. 

Detsamma gliller fOr bytesverksamheten att man pa senare tid har blivit restriktivare med 

byten pa originalsprak. Nu for tiden byter man bara rysk ach palsk vitterhet pa originalsprak 

inam de slaviska sprakarnradena. 

Nar fragan sHilldes om det fanns nagra speciella kriterier fOr inkep av becker till ett bibliotek 

som ar sa speciellt som Nabelbiblioteket fick jag svaret att det inte gar att farmulera nagra 

kriterier. Daremot fmns det ett outtalat kvalitetsbegrepp, som enligt infarmantema ar mycket 

svart att beskriva. Det man kan saga ar att biblioteket inte keper in nagan form av "tantsnusk" 

utan kvalitetsnivan pa de inkepta bockema ar mycket hegre. Det man gar efter ar varderingar 

ach erfarenhet. Persanalen pa bibliateket lir dlirfOr litteraturkanslig och Hiser niycket sekundart 

material. Jag stliller mig fragan vad ar da bra ach kvalitetssaker litteratur? Det ar inte belt latt 

att ge ett nagorlunda bra svar. Men den teari jag har ar att kvalitetsbegreppet pa 

Nabelbiblioteket ar mycket snavt ach att det hlirrer fran de stadgar sam upprattades i och med 

grundandet av bibliateket 1901. 

Det lir allmlint klint att Nobelbibliateket bar varit lite av ett "kvalitetssakert" ach 

svaratkomligt bibliatek for allmlinheten, men det her samman med de forardningarna i 

reglementet fran 1901. I synnerhet kap 2, paragraf 4 - 5 dar star det vilka sam bar ratt att 

beseka bibliateket. 62 

Nagat sam fervanade mig var att man berjade infdrskaffa becker 10- 15 ar innan en ferfattare 

mejligen kan blir foreslagen som kandidat till Nabelpriset i litteratur. I och med detta :far 

biblioteket en bra bild pa hur en yngre fdrfattare skriver, som i slutandan kanske blir 

fdreslagna sam kandidater till det litterara Nobelpriset. 

62 Jag har tagit detta ur Reglemente och ordningsregler fOr Svenska Akademiens Nobelbibliotek. Den finns med 
i litteraturforteckningen samt hela i bilaga m . I 
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En annan sak att peka pa ar att Nobelbiblioteket aldrig gallrar. Det trodde jag att de gjorde, 

men icke. De dubbletter som eventuellt films saljer man pa antikvariat eller byter med 

utlandska bibliotek. Att man aldrig gallrar beror pa att man ar ansluten till AK (accessions

katalogen) och LIBRIS. Det ar mycket ovanligt att gallring ager rum i de bibliotek som ar 

anslutna till AK och LIBRIS. 

Akademiledamotema spelar en aktiv roll i inkopsprocessen genom att de ger fOrslag till 

biblioteket vad som behover kopas in av olika spn\komraden och inom litteraturhistorien. 

Men samtidigt ska de inte vara den kalla som biblioteket ska folja nitiskt utan enbart en slags 

radgivare. 

Vanliga besokare har ocksa mojlighet att paverka inkopspolicyn pa biblioteket genom att 

lamna forslag nar de besoker biblioteket. Fast chansen att man pa biblioteket koper in de 

backer en vanlig besokare givit som forslag ar inte speciellt stor om man inte ar valdigt 

kunnig inom det litteraturvetenskapliga omradet. 

Analys av inkopsstatistiken 

Nar jag undersokte hur de tio utvalda sprakomractena hade forandrats under arens lopp har jag 

komrnit fram till att de ar forhallandevis jamna i inkop sett over de ar jag gjort statistik pa. 

Naturligtvis finns det toppar och djupa dalar aven under denna tid. I analysen kommer jag att 

titta pa hur det var i borjan 1904 och sedanjamfora sprakomraden emellan. Jag kommer aven 

att titta pa bur det var under de bada varldskrigen. Det kommer aven att goras en jamforelse 

med de sprakomraden som finns representerade hos nobelpristagama inom litteraturomradet, 

dock inom nagra fa utvalda tidsperioder, namligen 1915-24, 1935-44, 1945-54 samt 1975-84. 

Anledningen till att jag valde just de namnda tidsperiodema var for att fa spridning pa aren 

samt att under tva av periodema agde forsta respektive andra varldskriget rum. De andra tva 

periodema ar intressanta pa sa satt att den ena infaller efter andra varldskriget och den andra 

spanner over 70- och 80-talen da det var stora forandringar i inkop av skonlitteratur till 

Nobelbiblioteket. I borjan av 1900-talet kopte man in ovanligt manga backer som var 

oversatta till tjeckiska och detta galler i start sett alia sprakomraden utom de tre nordiska 
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spraken (svenska, danska och norska) och tyska.63 Anledningen till att man gjorde detta 

konstiga drag pa biblioteket har ej gatt att utreda for bibliotekspersonalen har inga teorier eller 

hypoteser om varror det har blivit sa. Diagrammen som rorekommer i diskussionen ar en 

procentuell beskrivning av antal inkopta bocker pa orginalsprak inom de undersokta 

sprakomraden som forekommer. 

Diagram 1. 

12T-------------------------------------------------~ 

10 

8 

Procent o/o 6 

4 

2 

0 

1904 1914 1924 1934 1944 1954 1964 1974 1984 1994 

Artal 

V ad som ar mycket konstigt ar varfor norskan har minskat i inkop och danskan hallit en mera 

jamn niva. Dlirfor vore en mera djupgaende analys av vlirde for att utreda detta faktum. Det 

galler bada spraken och de olika orsaker som kan ligga till grund for de siffror jag har !att 

fram. Se ovanstaende och nedanstaende diagram. 

Diagram 2. 

Procent o/o 

1904 1914 1924 1934 1944 1954 1964 1974 1984 1994 

Artal 

En jamforelse mellan danskan och italienskan visar att de bada sprakomradena ar valdigt 

jamna i antal inkopta bocker pa originalsprak. Nar man tittar i tabellema ser man att bada 

63 se diagrammen over respektive spn1komrade i resultatdelen. 
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sprak:en har en valdigt djup nedgang fast under olika ar. Danskan har sin nedgang 1984 och 

italienskan har sin nedgang 40 ar tidigare, namligen 1944. Ser man till oversattningar fran 

originalspdik till ett annat sprak ar italienskan klart overlagsen danskan.64 En av orsakerna till 

den italienska nedgangen 1944 kan vara den krigssituation som radde i landet. En annan orsak 

kan vara att Nobelbiblioteket ansag att man tidigare ar hade kopt in tillrackligt med italiensk 

litteratur. Den danska topp som blev 1944 kan man nog fdrklara med att man da delade ut 

nobelpriset i litteratur till dansken J.V. Jensen. 

Ser man till det total a antalet som kopts in under arens lopp kan man konstatera att engelskan 

har ett litet overtag gentemot svenskan. Det jag blev fdrvanad over var att det inte hade kopts 

in fler svenska bocker an engelska backer, men det hanger samman med den daliga 

bokutgivningen av svenska backer under seklets barjan. Daremot ar det notabelt att se man 

inte kopt in riktigt lika manga backer inom franskan och tyskan som engelskan respektive 

svenskan. Det har ju sin naturliga sak i att franskan och tyskan ar mindre utbredda an 

engelskan. 

Under fdrsta varldskriget ar inkopen av bocker varierande och i vissa fall ar det en del 

anmarkningsvarda siffror som framkommit. De allra flesta sprakomraden har fa inkop, men 

det finns nagra undantag. Det stOrsta inkapet detta ar (1914) gjordes inom engelskan med hela 

103 volymer vilket motsvarar 27,6 %. Nagot mindre var de inkap Nobelbiblioteket gjorde 

inom tyskan och franskan. Antalet inkapta volymer hamnade dar pa 73 respektive 78 stycken 

och det motsvarar 19,8 % samt 20,9 %. I jamfOrelse med de andra sprakomradena ar dessa 

siffror mycket stora. Orsakema hartill kan vara att bokutgivningen okade i ovan namnda 

lander, eller ocksa att det var ovanligt manga tyska litteraturpristagare i perioden 1905-14 

namligen 3 st. 65 

Tiden mellan varldskrigen lag inkopen av vitterhet pa en jamn niva for alia sprak:omradena 

utom fdr ryska och franska. Ryskan hade en uppgang fran 8 inkapta volymer 1924 till 31 

volymer 1934. Det ar nastan en fyrdubbling av inkopta volymer. Franskans uppgang var 

64 jmf diagrammen for tyska och danska i resultatet. 
65 se vidare i diagrammet pa s. 46 
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nastan tredubbel om man ser till antalet inkapta volymer. Fran att kapt in 27 backer 1924 

akade inkapen 1934 till hela 80 becker. 

Under andra varldskriget var det en allman nedgang i antal inkopta volymer inom alla 

sprakomraden. Det ar ju fdrklarligt med tanke pa det lage som radde i varlden. Under aren 

1940 - 1943 delades det inte ut nagra litterara Nobelpris. Daremot delades det ut 1944 och 

1945. De som fick Nobelpriset horde till danskan, som tidigare namnts, samt till spanskan. 

Efter andra varldskriget nar varldsbilden hade stabiliserats akade inkapen av backer till 

Nobelbiblioteket. Det berodde pa att utgivningen okade och att biblioteket blev tvunget att 

komplettera de samlingar som redan fanns. Ser man till antalet nobelpristagare och deras 

spraktillhorighet66 samt jamfor med antal inkopta becker inom denna period · kommer man 

fram till att engelskan har ett start avertag gentemot avriga sprakornraden vad galler 

litteraturpristagarna. Men inom inkopta backer ar den snarare pa nedgang om man ser till 

diagram nr. 3. 

Diagram 3. 
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66 se diagram m . 6, s . 46 
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Diagram4 
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Artal 

Man ser att attiotalet aven har paverkat inkopen av andra spdikomracten an det svenska. Under 

1984 okade inkopen over nastan alla spn\komraden. Det var bara danskan och ryskan som 

hade lagre siffror i jamforelse med 1974 respektive 1994. Fran danskan kopte man enbart in 7 

volymer pa originalsprak att jamfora med 1974 da man kopte in 28 volymer och 1994 da 

inkopet var 30 volymer pa ett halvar. 

Diagl:'am 5 
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Vart en stor notering ar det enorma inkop som gjordes av spansk litteratur 1904, hela 80 

bocker vilket motsvarar 21,7%. Varfor iir en gata, men det vore intressant att gora studier av 

kringliggande ar. En av orsakema kan vara att biblioteket kom pa att de hade miss at att kopa 

in spansk Iitteratur niir biblioteket grundades 1901. Efter det har inkopen legat pa en mattligt 
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hig niva med undantag for en uppgang under 1964. Jamilir man med de som fick nobelpris i 

litteratur mellan aren 1955 och 1964 var det en oforklarlig uppgang for det var endast 1 

pristagare som hade spanska som sitt sprakomrade. Daremot i den efterfoljande perioden 

1965-1974 var det 2litteraturpristagare som skrev pa spanska. 

Ser man till hur inkopet av svensk vitterhet har gatt till under arens lopp kan man uttyda en 

nagorlunda jamn okning. I seklets borjan kopte man inte in sa manga svenska becker. Det 

berodde pa att utgivningen av svenska becker var bra mycket mindre an den ar nu. Fast efter 

andra varldskriget var det nagra artionden med hoga siffror, for att under 1970-talet minska. 

Minskningen pa 1970-talet berodde pa att anslagen till Nobelbiblioteket fran Svenska 

Akademien och Nobelstiftelsen var laga, vilket gjorde att Nobelbiblioteket inte kunde kopa in 

de becker som de var intresserade av. Darefter kom attiotalet och da kunde man aterigen oka 

inkopen av svensk vitterhet. Biblioteket fick okade anslag och det gjorde naturligtvis sitt till 

att man kunde kopa in fler becker. Vart att notera ar att det kops in fler Dversattningar av 

svenska forfattare till andra sprak an tidigare. De sista tjugo aren har det kopts in 

oversattningar pa t. ex ungerska och turkiska. 
67 

67 se respektive tabell i resultatet. 
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D FRANSKA D FINSKA 

• 

[[] TYSKA ~ NYHEBREJSKA 

~ NORSKA [IIJ NYISLANDSKA 

cs:: SPANSKA 6 SERBOKROATISKA 

~ ENGELSKA ~ NYGREKISKA 

[J] rJ ALlENSKA 8 JAPANSKA 

~ SVENSKA EB JIDDISCH 

cs li\DlSKA E:J TJECKISKA 

I· ] - DANSKA 0 ARABISKA 

~ RYSKA ~ POLSKA 

TeckenfOrklaring till diagram 6 
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I tabellema pa foregaende sida redovisas nobelpristagama i litteratur och de spn\komraden 

som finns representerade under alla de ar nobelpriset har utdelats. Foljande fick nobelpriset i 

litteratur dear som slutar med 4: 

1904- F. Mistral samt J. Echegaray (provencalska resp. spanska) 
1914- Delades det inte ut nagot pris. 
1924- W. Reymont (polska) 
1934 ~ L. Pirandello (italienska) 
1944- J. V. Jensen ( danska) 
1954 - E. Hemingway ( engelska) 
1964- J.P. Sartre (franska) 
1974- E. Johnson (svenska) 

H. Martinson (svenska) 
1984- J. Seifert (tj eckiska) 
[1994- K. Oe Gapanska)]68 

A v detta kan man dra slutsatsen att det ar en val dig variation pa de som !att nobelpriset dessa 

ar. Knyter man sedan detta till antal inkopta becker for respektive sprakomraden69 finner man 

att det ar svart att jamfora de inkopta bockema fOr det givna aret med respektive 

nobelpristagare, eftersom Nobelbiblioteket borjar kopa in en forfattare valdigt tidigt. Darror ar 

det svart att avgora med den metod som anvants i uppsatsen om det ar relevant att rikta 

uppmarksamheten mot ett specifikt artal. Egentligen behover man mera kott pa benen fOr att 

lyckas gora anknytningar till det inkopta resultatet. 

68 Anledning till att 1994 star inom klamrar ar att undersokningen stracker sig fram till 3115-94 och da komrner 
inte nobelpriset namnda armed i analysdelen. 
69 se respektive sprakornrade i inkopsdelen samt i bilaga nr: 4. 
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Avslutning 

Det ar latt att vara efterklok och inse att det hade varit battre om jag hade tagit vart femte ar i 
inkopsstatistiken. Da hade det varit lattare att se en mer utvecklad linje an de lite knapra 

resultat jag uppnatt nu. Det hade givit mer till bela uppsatsen och min bild av den verkliga 

inkopspolicyn hade blivit klarare. Nu ar det till stor del bara losa antaganden, men det finns 

substans i resultatet trots allt. En del av det som star skrivet i analysen ar fakta som harror fran 

bland annat intervjuema och den tid jag vistades pa biblioteket for genomgang av 

Nobelbibliotekets inkopskataloger. Det svaraste i uppsatsen bar varit att komma pa ett 

pedagogiskt satt att redovisa de insamlade uppgifterna inom den "statistiska" delen. Att samla 

in den var mindre svart 

Det fanns aven v1ssa svarigheter nar jag skulle gora en analys av intervjuema. De var 

namligen sa konkreta, vilket fOranledde mig till att gora en sammanfattning och analys ihop. 

Det framkom i intervjuema att det ar ovanligt att bibliotek som tillhor AK 

(accessionskatalogen) och LIBRIS gallrar uri sitt hestand. Boeker tar ju mycket plats om man 

inte gallrar i besamden, men de har lOst det med hjalp av kompakthyllor pa vinden och i 

kallaren. parfor finns det bocker som ar ansedda som rariteter t.ex forstaupplagan av James 

Joyce Ulysses och alla becker finns oftast bara i en upplaga och aven detta kan vara en 

forklaring till att man aldrig gallrar. 

I resultaten har jag kommit fram till att det koptes in farre bocker under andra varldskriget och 

delvis under 1970-talet. Nedgangen under 70-talet berodde pa att Svenska Akademien befrums 

sig i en svacka. Det fanns namligen planer pa att avskaffa alia Nobelprisen och pa grund av 

detta drabbades Akademien och Nobelbiblioteket hart. Vissa ar fick biblioteket bara 20.000 

kronor i bokanslag. Dessa var slut redan innan sommaren och da blev Akademien tvungen att 

radda biblioteket genom att skjuta till medel ur sin egen kassa. Detta medforde att biblioteket 

inte kunde kopa in de bocker de ville. 

Det finns aven en del oforklarliga nedgangar inom vissa sprrummdiden och det hade varit 

roligt om man kunde gora en djupare granskning av dessa nedgangar, men tyvarr har jag inte 

hunnit pa grund av tidsbrist. 
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Problemet med att materialet ar hemligstamplat bar jag rakat ut for under detta arbete och det 

bar gjort att arbetet blivit tungrott ocb att jag inte har kunnat :fa tag pa de dokument som jag 

ansag att jag behovde. 

Nu kan jag saga att arbetet, trots all den negativism det tycks utstrala, bar lyckats ge mig en 

positiv bild av vad Nobelbiblioteket efterstravar i sitt reglemente. Mina kunskaper om 

vitterhet bar, under tid en jag vis tats pa biblioteket fOr att gora mina undersokningar, starkt 

utokats och detta genom attjag arbetat mycket med kortkatalogen. 

Jag hade forvantat mig en stOrre skillnad i inkopen av de olika sprakomradena an vad som 

framkommit i resultatet. Forst ocb framst trodde jag att engelskan skulle vara mer utbredd 

inom antal inkopta bocker an den ar. Nagot annat som ar anmarkningsvart ar att det inte 

koptes in mer svensk vitterhet an vad som visas i resultatet ocb det kan harledas till att den 

svenska utgivningen av bocker inte var sa star under seklets boijan ocb mitt. Darefter harden 

kraftigt skjutit fart och biblioteket koper in mer svensk litteratur an tidigare. Det fanns liven en 

annan orsak och det var att nagra ar innan Svenska Akademien fick den stora 

Nobeldonationen sa gjorde Akademien sig av med de bibliotek av svensk litteratur de hade 

samlat pa sig sedan grundandet. Varror man gjorde sa bar jag inte kunnat utreda. 
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Slutsatser 

Det som kommit fram i uppsatsen ar Nobelbiblioteket har en komplicerad inkopspolicy som 

varit svart att undersoka. Andra viktiga saker som framkommit ar att de orientaliska och 

asiatiska sprakomradena har okat i inkop under senare ar, vilket har medfort att biblioteket 

boijar fundera pa att andra i reglementet angaende inkop av sprakomraden. 

Jag har aven kommit fram till att det under andra varldskriget (1944) inte koptes in sa manga 

becker och det har sin grund i laget i varlden och mojligen i att det inte delades ut nagra 

Nobelpris i litteratur under aren 1940-43. Under 1974 och 1984 okade antalet inkopta becker 

inom vissa sprakomraden t.ex engelska och svenska. Att det koptes in mycket becker under 

1980-talet ar forklarligt pa grund av den konjuktur som radde da, men att det koptes sapass 

mycket backer 1974 mer forvanande. Det man kan saga om hela undersokningen ar att den 

bar varit intressant att jobba med trots de svarigheter som uppkommit under arbetets gang. 

Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om Nobelbibliotekets inkop av skonlitteratur och hur vissa sprakomraden 

bar f6randrats sedan 1904 samt vilken inkopspolicy som biblioteket har. 

Uppsatsen bestar av ett inledande historiskt kapitel, dar jag beskriver Svenska Akademiens 

historia, Alfred Nobels liv och testamente samt som avslutning en beskrivning av Svenska 

Akademiens Nobelbibliotek. I uppsatsen har jag anvant mig en kombinerad kvalitativ och 

kvantitav metod, vilket innebar att jag gjort intervjuer med Nobelbibliotekets personal samt 

gatt i genom inkopskatalogema och fOrt statistik over de olika sprakomraden som kopts in 

sedan 1904 och framat med betoning pa alia artal som slutar med fyra. Det som kommit fram i 

undersokningen ar att variationen mellan inkopta becker inom de olika sprakomdidena inte ar 

sa stor som var forvantat fran boijan samt att det finns uppgangar och nedgangar inom alla 

sprakomraden som man kunde undersoka vidare. 
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Bilaga nr: 1 

Reglemente och ordningsregler for Svenska Akademiens Nobelbibliotek 

Detta ar en avskrift av originalet for originalet var i sig en kopia och det var ett for daligt 
tryck for att kopiera av till uppsatsen. 

I. Bibliotekets andamal och omfattning. 

§ 1. 

Svenska Akademiens Nobelbibliotet, som jamlikt Kongl. Maj:ts nadiga Stadga af 29 Juni 1900 skall med 
Akademiens Nobelinstitut vara forenadt, bar i framsta rummet till andamal att tillhandahalla vederborande 
Nobelkomites medlemmar samt instituters faste och tillfallige medarbetare all nodig litteratur inom omradet 
for Komitens och Instituters verksamhet; samt &irjamte, och for sa vidt icke bibliotekets hufvuduppgift daraf 
roner hinder, art lamna andre vetenskapsidkare och skriftstallare tillfalle att studera utlandsk vitterhet. 

§ 2. 

Biblioteket, som jamlikt ofvan namnda stadga, hufvudsakligen skall omfatta modem litteratur, skall innehalla: 
a) en savidt mojligt fullstandig samling af de nyare vasterlandska folkens klassiska och litteratur historiskt 

markliga vitterhet; 
b) en rikhaltig och omfattande samling af all sadan skonlitteratur fd.n de senare artiondena, som i nagot 

afseende kan anses aga litterart intresse; 
c) en sa fullstandig samling som mojligt af olika lands encyklediska uppslagsverk, biografiska lexika, 

bibliografiska handbocker och forfattarlexika, ordbocker i moderna sprak, litteraturhistoriska verk samt 
forfattarbiografier och essaysamlingar; 

d) en rikhaltig samling af litterara och kritiska tidskrifter; samt 
e) ett fylligt_ handbibliotek i historia, konsthistoria, kyrkohistoria, filosofi, allman sprakvetenskap samt 

antik, i.isterlandsk och fornnordisk vitterhet. 

§ 3. 

De sprakomriiden inom hvilka biblioteket- oafsedt det namnda handbiblioteket i antik, osterlandsk och 
fornnordisk Yitterhet - tills vidare ager att anskaffa ski.in)itteratur arO: franska och provencalska; italienska; 
spanska (dari inbegripen sydamerikansk litteratur a spanska spd.ket) samt katalanska; portugisiska (dari 
inbegripen brasiliansk); rumaniska; tpka; hollandska och flamlandska; engelska (dari inbegripen amerikansk 
och australisk); dansk-norska; nyislandska; svenska: ryska; polska; tjechiska; kroatiska och serbiska; 
bulgariska; sloveniska; slovakiska; magyariska och finska. 

II. Bibliotekets begagnande. 

§ 4. 

Ratt att begagna biblioteket och tilltrade till Instituters sarskilda lasrum aga: 
a) Svenska Akademiens och dess Nobelkomites ledamoter; 
b) de vid Akademiens Nobelinstitut och Nobelbibliotek anstallde tjansteman och bitraden; 
c) sadana vetenskapsidkare eller skriftstallare, som erhallit nagot uppdrag i detta Nobelinstituts tjanst. 

§ 5. 

Tillatelse att a platsen anlita Nobelbiblioteket aga dessutom i man af utrymme ide for detta andamal 
inrattade Lisrummen: 



a) professorer och ofriga Lirare i astetik, litteraturhistoria, historia och spdik vid svenska och utlandska 
hogskolor; 

b) ledamoter af humanisriska akademier och larda samfund; 
c) studerande vid nordiskt universitet eller hogskola, som af Hirare i nagot af ofvan namnda amnen hartill 

erhallit forord; 
d) vetenskapsidkare och skriftstallare, som i vetenskapligt eller litterart syfte onska begagna biblioteket och 

hanill af bibliorekarien for viss tid erhallit tillstand. I rvifvelakriga fall kan fragan om ti!ltrade hanskjuras till 
Nobelkomirens afgorande. 

§ 6. 

6nskar eljes nagon begagna biblioteket for upplysning i litterar eller verenskaplig angelagenher, age 
bibliotekarien eller hans stallforetradare att sadant i hvarje sarskildt fall bevilja. 

§ 7. 

Hemlan af bib!iotekets becker rna ske, darest de samma icke anses for Nobelinstitutets eller dess tjanstemans 
arbere under den narmaste tiden behofliga. 

§ 8. 

Ratt till hemlan age i ty fall, under iakttagande af sarskilda bestammelser och med nedan stadgade undantag, 
de i § 4 namnda personer, hvarjamte tillatelse kan lamnas personer ur de i § 5 namnda kategorierna att 
hemlana becker. 
Darjamte kan utlaning ske genom andra inlandska eller utlandska bibliotek pa dessas ansvar. 
Sasom allman regel och uttryckligt villkor vid alia lan galle, att lantagaren age att vid anfordran ofordrojligen 
aterstalla det lanfangna, darest detsamma skulle behofvas for nagot Nobelinstitutets arbete. 

§ 9. 

Utlaning· ager ic:ke rum af: 
a) uppslagsverk, hvilka aro af den art att de dagligen a biblioteket kunna behofvas; 
b) bibliografiska hjalpredor; 
c) arbeten af mera sallsynt art; 
d) losa haft en af tidskrifrer och subskriptionsverk mom for det fall att nagon Instituters tjansteman for 

kortare tid, halst blott en dag, af dem ar i behof. Undantag kunna pa grund af sarskilda omstandigheter 
medgifvas af bibliotekarien. 

§ 10. 

Personer, som icke tillhora de i § 4 namnda kategorierna, skola for erhallande af boklan forete borgen af 
vederhaftig, halst i Stockholm bosatt man. 
Utlanding vare forsedd med borgen af sitt lands harvarande minister eller konsul. 

§11. 

De personer, som begagna biblioteket vare sig a stallet eller for hemlan, aga att stalla sig de for detsamma 
utfardade ordningsregler samt ofriga foreskrifter till efterrattelse. 

III. Bibliotekets tjanstepersonal och skotsel. 

§ 12. 

Bibliotekets tjanstepersonal utgores af bibliotekarien och de amanuenser, som af Akademien efter 
bibliorekariens horande fast anstallas, samt af de e.o amanuenser och bitraden, som af bibliotekarien antagas. 
Bibliotekarien ager ock att anstalla vaktmastare. 



§ 13. 

Biblioteket skall under manaderna September t.o.m. Maj for begagnande Milas oppet alia helgfria dagar kl. 
10-3 med undantag for tiden mellan jul och nyk Under sommarmanaderna rna bibliotekets oppeth3.llande 
inskrankas till Tisdaga.r och Fredagar, darest ej Instituters arbeten pakalla andra bestammelser. 
For rengoring h3.lles biblioteket stangt en eller tva dagar var och host. 

§ 14. 

Bibliotekarien, som ar Akademien ansvarig for bibliotekets vard och goroma.Jens jamna gang, a.Jigger det att 
leda och mellan de ofriga tjanstemannen fordela alia de for biblioteksforvaltningen ni:idiga arbeten samt 
ofvervaka deras behoriga verkstallande; 

att tillse det bibliotekets samlingar okas och forkofras inom ofvan angifna granser och att forbereda samt i 
viktigare fall efter samrad med Instituters medarbetare foretaga inkop af litteratur; 

att ombesi:irja bibliotekets skriftvaxling samt omhanderhafva dess penningmedel; 
att infi:ir Akademien aflemna berattelser om bibliotekets tillvaxt och arbetets fortgang. 

§ 15. 

De vid biblioteket anstallda amanuenser bitrada vid katalogarbetet, utlamnatndet af becker, 
rakenskapsforingen och andra for bibliotekets forvaltning erforderlig goroma.J, som dem af bibliotekarien 
forelaggas. 

§ 16. 

Bibliotekets tjansteman aga atnjuta sex veckors semester arligen pa tid, som af bibliotekarien bestammes. 
Under bibliotekariens semester eller tjanstledighet uppeha.Jles hans befattning, jamt egen syssla af forste 
amanuensen och vid fi:irfall for denne, af andre amanuensen. 

§ 17. 

For inki:ip af backer, tidskriftsprenumeration samt andra i samband darmed staende arenden ha.Jie 
bibliotekarien med lampliga mellamider (i regeln en gang i kvanalet) sammankomster med Instituters fast 
anstallda tjansteman med tilltrade for dess extra bitraden, och aligge det bibliotekarien att taga all skyldig 
hansyn till de af Instituters tjansteman och bitraden framstallda inkopsforslagen, inom granserna for de af 
Akademien anslagna medel. 
Uppstar fraga om inkop af dyrbarare arbeten, for hvilkas anskaffande storre summor erfordras an som 
lampligen kunna af anvisadt arsanslag bestridas, ager bibliotekarien att det sa.Junda framstallda forslaget hos 
Akademien anmala, darest han anser det bora til!styrkas. Qmfr Instruktionen for Instituters tjansteman § 6.) 

§ 18. 

Alia till biblioteket inkomna becker och tidskrifter bora forses med band och uppstallas ordnade efter amnet. 
Smlhryck, sam ej lampligen kan inbindas, forvaras i kartonger. 

§ 19. 

Ofver bibliotekets samlingar skola uppgoras noggranna kataloger, som i bredd med samlingarnes tillvaxt 
fortsattas. Dessa kataloger aro: accessionskatalog, nominalkatalog och realkatalog. 



IV. Ordningsregler. 

§ 20. 

Vid begagnande af lasesalarne eller vid hem! an ameckna besokande, som icke tillhora N obelinstitutets fast a 
personal, namn, titel och adress i sarskild framlagd bok. 

§21. 

Begaran om backer o.d. till begagnande a stallet eller till hemlan kan ske antingen och halst skriftligen 
genom rekvisitionssedel eller muntligen, darvid begaran bor framforas i egen person. 
Muntlig begaran om !an genom budskickning mottages icke. 

§ 22. 

Tilllaserummen utlanade bocker skola hvarje dag aterstallas till tjansteman i expeditionen mot aterfaende af 
rekvisitionsblankett. 

§ 23. 

Lanfangen bok rna icke lamnas till annan person. 

§ 24. 

For hvarje fran biblioteket Janad bok skall afgifvas skriftlig forbindelse af lantagaren att densamma oskadad 
aterstalla eller i annat fall dess af bibliotekarien faststallda varde ersatta. Hvad nu ar sagdt galle ock Instituters 
och bibliotekets ambets- och tjansteman. 

§ 25. 

Forsti:ir eller skadar lantagare nagon del af ett verk, som bestar af flere delar, skall han amingen ersatta vardet 
for annat oskadadt exemplar af samma del eller, darest annat exemplar ej kan anskaffas, vardet for hela verket 
in beta! a. 

§ 26. 

Sasom skada anses ameckningar i boken afvensom vikningar. Den inverkan pa en boks yttre beskaffenhet, 
som rydligen endast arden oundvikliga foljden af dess begagnaande, skall daremot icke som skada anses. 

§ 27. 

Ytterplagg, hatt, kapp och paraply lamnas i tamburen. 
Hundar H.r ej medtagas. 
Tobaksrokning inom Instituters och bibliotekets lokaler ar forbjuden. 

§ 28. 

Den som icke staller sig dessa ordningsregler eller eljes af bibliotekarien utfardade foreskrifter till efterrattelse, 
gar sig darigenom forlustigt till trade till biblioteket under tid som bibliotekarien bestammer. 



" ; 

Bilaga nr: 2 

lntervjufragor 

Hur stort ar anslaget for inkop av litteratur, tidningar och tidskrifter samt hur ar 
fordelningen emellan de olika delarna?. 
Paverkades biblioteket om anslagen blev mindre eller kunde man fortsatta som innan? 

Hur sker Nobelbibliotekets forvarv av bocker? 
Vilka far ni gavor och donationer av? 
Hur stor del av bockerna far ni genom gavor eller donationer? 
Hur mfmga volymer koper man per ar till Nobelbiblioteket? 

Hur gar inkopsprocessen till? 
Vilka amnesomraden fOrutom vitterhet koper ni in? 
Finns det nagra speciella boklador eller forlag utomlands som utnyttjas for inkop av bocker? 
Finns det nagra tecken pa att man koper in fler oversattningar an tidigare och vad kan det hero 
pa? 
Spelar krig och liknande nagon roll vik inkop av backer till biblioteket? 

Finns det nagra speciella kriterier man gar efter nar man koper in bocker till 
Nobelbiblioteket? 

Spelar det arbete Nobelkommitten Bigger ner pa att fa arbetet med att fa fram 
Nobelpristagare i Iitteratur nagon roll i inkopsarbetet? Om det gor det, bur? 

Plh·erkas biblioteket av akademiledamoterna nar det galler inkop av bocker? 

Hur fungerar bytesprocessen? 
Med vilka gar ni byten? Ar det med fOrlag, speciella spn1komraden, andra bibliotek eller till 
och med med vissa lander? 
Vilken litteratur gar mest till byten och pa vilka spn1k? 



Bilaga nr: 3 
Spn1komdidesf0rkortningar 

En del sprttkomraden har ett tilUi.gg och det ar orient. som star for orientalisk.En del 
sprakornradesforkortningar ar markerade med en stjama och det ar de som utgor 
huvudspraken i resultatdelen. De resultat som finns for de ovriga sprakomradena finns i bilaga 
nr. 4 

ALLM. = allman 

LITT.KLASS. = litteratur klassisk 

AMER.SPR. = amerikanska sprak 

ALBAN. = albanska 

BASK. = baskiska 

BULG. = bulgariska 

*DAN.= danska 

*ENG.= engelska 

EST.= estniska 

FIN. = finska 

* FRA. = franska 

FAR. = faroiska 

GREK. 1\'Y. = grekiska ny 

ISL. = isHindska 

GAEL. = gaeliska 

* IT AL. = italienska 

JIDD. = jiddish 

KAT AL. = katalanska 

KELT. = keltiska 

LETT. == lettiska 

LITAU. = litauiska 

MOLD. = moldaviska 

NED.= nederlandska 

* NOR. = norska 

* POL. == polska 

PORT.= portugisiska 

PORT.BRAS. = portugisiska brasilien 

PROV. = provencalska 

RUM. = rumanska 

* RYS. = ryska 

SOVJ.OVR. = Sovjetunionen ovriga 

SAM. = samiska 

SERB.KROAT. = serbokroatiska 

SLAV.ALLM. = slavisk ~Uman 

SLOVAK. = slovakiska 

SLOVEN. = slovenska 

SORB.MAK. = sorbisk makedonska 

* SPA. = spanska 

SP.AM. = spansk-amerikansk 

* SV. = svenska 

TJECK. = tjeckiska 

* TYSK. = tyska 

UKRAIN. = ukrainska 

UNG. = ungerska 

VITR YSK. = vitryska 

NEOAFR. = neo afrikansk 

ORIENT.ARAB. = orientalisk arabiska 
, 

, 

, 

, 

ARMEN. = armeniska 

AZER. = azerbadjanska 

BABY. = babylonska 

BURMA. = bunna 



~ 
ORIENT.GEORG. = georgianska 

= " ]\ryHEBR. = nyhebreiska 
iiiii 

" INDISK. = indiska 
, 

IND.ORIY A.= indisk oriya 

" INDON. = indonesiska 

" J AP. = j apanska 

" KAZAK. = kazakstan 

" KIN. = kinesiska 
, 

KIRGIS. = kirgisiska 

" KOR. = koreanska 

" KURD. = kurdiska 
, 

MALAG. = malgassiska 

" MALAY. = malaysia 
, 

MALT A. =malta 
, 

NEPAL. = nepalesiska 
, 

PERS. = persiska 

" ROM. = romani 

" SRI LAN.= sri lanka 
,. 

TADJ. = tadjikiska 

" THAI. = thaiHindska 

" TIBET. = tibetanska 
, 

TURK.= turkiska 

" URD. =urdu 

" TURKMEN. = turkmenistan 

" VIETN. = vietnamesiska 



Bilaga nr: 4 

Sprakomn\de Artal och antal pa orig.spr. Oversattnin~ar 

ny (forn.) 
vitt.isl.n~· 1904- 2 st 

1914-
1924- sv. I st 
1934- I st 
1944-
1954- 19 st 4 st sv. 2 st 
1964-
1974- sv. I st 
1984- 4 st 
1994- 35 st sv. 2 st 

''itt.ital 1904- I 8 st tj.1 5 st, pol.1 st, ty.l st .. 1914-42 st sv. I st 

" .. 1924- 22 st 
1934- 36 st fr.4 st. sv .6 st , eng.1 0 st, ty.1 0 st 
I 944- 3 st 

; 1954- 37 st sv.2 st, ty.1 st. eng.1 st 
1964-47 st sv.4 st 
1974- 22 st 
1984- 40 st fr. I st, S\'. 5 st 
1994- 27 st sv. I st, ty.2 st, fr: l st, eng.2 st 

vitt.katal 1904- I st 
1914-Sst 
1924-
1934- 10 st 
I 944- 33 st 
1954- 11 st 
1964- 5 st 
1974- 3 st 
1984-
1994-

1:! vitt.no 1904- 5 st 
1914- 11 st 
1924- !8 st sv.2 st 
1934- 11 st 
I 944- 4 st 
I 954- 36 st 
1964- I 7 st SV.1 St 
1974- 3 St sv. J st 
I 984- 5 st sv. l st 
1994- 7st 

vitt.da 1904- I 1st 
1914- 14 st 
1924- 15 st tj .2 st 
1934- 23 st 
1944- 43 st 
1954- 25 st 
1964- 19 st sv.1 st, isl. 1 st 
)974- 28 S( 
1984-7 st sv.3 st 
1994- 30 st sv .3 st, eng. 1 st 

vitt.ty 1904- 88 st it.1 st, ty.2 st 

I 914- 73 st sv.1 st 



1924-50 st sv.4 st 
1934- 60 st eng. 1 st 
1944- 23 st fr.l st, sv.1 st 

~ 1954- 94 st fr.l st, po1.1 st 

" 
1964- 52 st fr.l st, sv.6 st 

iii 1974- 59 st eng. I st, sv.5 st 
1984- Ill st sv.7 st 
1994- 25 st sv.4 st 

vitt.eng 1904- 13 st tj.6 st 
1914- 103 st ty. I st, sv.l st 
1924- 60 st fr.l st 
1934- 85 f' sv.2 st, it. I st, lat.l st, ty.l st, 

fr. I st 
1944- 63 st 
1954- 92 st sv.3 st,fr. I st 
1964- 74 st fr. 1 st, sv.2 st 
1974- 102 st sv.2 st, fr. 1 st 
1984- I 73 st sv .40 st, fr.l st 
1994- 62 st sv .4 st, fr. 1 st 

- vitt.fra I 904- 32 st tj.l3 st, pol. I st, it. I st 
-

I 914- 78 st sv. I st, ty.l st 
~ 1924- 27 st sv. I st 
-.., 

1934- 80 st lett.3 st (obs! !!) 

~ 
1944- 48 st eng. I st 
1954-113st sv.4 st 
1964- 74 st sv. I 3 st, ty. I st, eng.3 st 
I 974- 54 st sv .3 st, eng.1 st 
I 984- I 07 st eng.IO st, sv.l3 st 
I 994- 77 st sv.2 st 

vitt.nygrek 1904- 2 st 
I 914-
1924-
I 934- eng. I st, fr.l st, it. I st 
1944- sv.2 st + sv. 2 st klass 
1954- fr.l st, ty.2 st, S\'.l st 
1964- 2 st eng.! st, fr.3 st, sv .I st + sp.1 st , 

sv.l st kl 
1974- I st sv.l st, eng.! st + sv .1 st klass 
1984- 14 st eng.3 st, sv.l st, ty.3 st 

= 1994- 4 st eng.2 st, fr.l st 

vitt.pol 1904- 43 st ty.l st, tj.2 st 
1914- 21 St ty.l st 
1924- 1st fr.l st, sv .4 st 
1934-2 St 
1944- eng. I st 
1954- 5 st 
1964- ]I st ty.l2 st 
1974- 35 st ty.l 0 st, fr.5 st, sv.20 st, eng. I st, 

sp.1 st 
1984- 66 st sv.4 st, eng. I 0 st, ty.3 st, fr.2 st 
1994- 25 st eng.4 st, sv.l st, fr.4 st 

vitt.port 1904- I st 
1914-
1924- 1 st 
1934- 3 st 
1944- 1 st 
1954-
1964- sv.l st 
1974-



1984- I st ty.2 st, eng. I st 

1994- 5 st da.2 st, eng.2 st, sv.l st, fr.l st 

l! , ·itt.port-bras 1904-

!! 1914-
ii 1924-

1934-Sst 
1944- 1 st 
1954- 5 st 
1964-2 st 
1974- 3 st 
1984-
1994-8 st eng.2 st, sv.l st 

vitt.prov 1904- 3 st 
1914-
1924-
1934-
1944-
!954-
1964-
1974-
1984-
1994-

vitt.rysk 1904- 15 st fr.1 St, S\'. 1 St 

1914-1 0st tj.2 st, sv.1 st 
1924- Sst tj .3 st 
1934- 31 st ty. l st, eng.2 st 
1944- Sst eng.2 st 
1954- 44 st eng.2 st, ty.2 st 
1964- 50 st eng.3 st. sv.7 st, ty.4 st, no. I st 
1974- 63 st eng.18 st, ty.9 st, fr.7 st, sv.3 st 
I 984- 25 st eng.l2 st, s\·. 12 st, ty.6 st. fr.5 st 
1994- 33 st eng.8 st, fr.3 st. S\".4 st, ty.3 st 

vitt.serb-kroa t 1904- ty.l st 

1914- 4 st 
1924- fr.l st 
1934-
1944-
1954- 1 st 
1964- 1 st ty.S st 
1974- 42 st ty.1 st 
1984- ty. 1 st, da. I st 
1994- l st sv. 1 st, fr .2 st, eng. I st, ty.1 st 

vitt.spa 1904- 80 st tj.2 st 
1914- 6 st 
1924-5st sv.2 st, eng. I st 
1934- it. I st, fr .3 st, eng.2 st 
1944- 8 st 
1954- 32 st 
1964- 57 st sv.2 st, ty.3 st 
1974- 22 st sv.J st, ty.3 st 
1984- 34 st eng.2 st, sv.8 st, ty.1 st 
1994- 5 st ty.1 st, sv. l2 st, eng.2 st, fr.2 st 

vitt.sp-am 1904- I st 
19 I 4- 3 st 
1924-
1934-22 st eng.! st, fr. 5 st 
1944- 9 st 
I 954-52 st it. I st 



1964- 36 st sv.l st, fr.2 st, ty.3 st, eng. I st 
1974- 12 st fr.4 st, eng. I st, sv.l st, ty.2 st 
1984- 18 st eng.4 st, fr .l st, sv.6 st 

~ 1994- 9 st eng. 14 st, fr.3 st, sv.4 st 

= 
A vitt.svenska 1904- 62 st ty. l st 

I 9 14- I 5 st 
1924- 23 st 
1934- 39 st 
1944-6 I st 
1954-117st fr .5 st 
1964- I 18 st eng.! st 
I 974- 89 st sp.6 st, fr. I st, turk.2 st, ry. I st, 

it. I st, eng.1 st, ung.1 st 
1984- 194 st sp. I st, eng.2 st, ry.2 st, ung. I st, 

fr.3 st 
I 994- I 01 st fr . l st, eng.8 st, it. 13 st, da.l st, 

turk. I st, pol. I st 

vitt.tjeck 1904- 18 st da.1 st, ty. I I st 
_: 

I 91 4- 15 st sv.l st, ty.2 st 

- 1924- I st 
-· 1934- 13 st eng. I st 

~ 
1944-.. 1954-- 1964- ty.l st 

! I 974- 24 st eng.2 st, fr.4 st, sv. l st 
1984- 19 st no. I st, eng.3 st, sv.4 st. fr.2 st, 

ty.2 st 
1994- sv.2 st, ty.2 st, eng. I st 

vitt.bulg 1904-
I 914- 7 st 
1924-
1934- 1 st 
1944- it. 1 st 
1954-
1964- 1st ty.l st 
I 974-
1984- 39 st sv.2 st 
1994- 8 st fr.1 st, eng.3 st, ty. 1 st 

" vitt.fin 1904-
1914- sv.2 st, fr. I st 
1924-
1934- sv. l st 
I 944- 2 st sv.3 st 
1954- I st sv.2 st 
1964- sv.2 st 
1974- eng. I st, fr. 1 st 
1984- ty. I st, sv .8 st 
1994- 12 st sv.5 st 

vitt.slovak 1904-
1914- I st 
1924- I st 
1934- I st 
1944- ty.l st 
1954-
1964-
1974- ty.l st 
1984- 5 st eng.! st 
1994- 28 st no. I st, ty. I st 



\'itt.sloven 1904-
1914- 1 st 

P. 
1924-

~ 1934-
1944- ty. l st 
1954-
1964-
1974-
1984-
1994- I st 

vitt.ungerska 1904-
1914- 4 St 
1924- I st eng.l st 
1934-
1944- SV. 1 Sl 

1954-
1964-
1974- 3 st ty.2 st, eng. 1 st, fr. I st 
1984- 10 st sv.l st, ty.l st 
1994- eng.3 st, sv.1 st, fr.2 st, ty.2 st 

,·itt.ukrain 1904-
1914- pol.! st 
1924-
1934-
1944-
1954· 2 St 

1964- I st ry. 1 st. fr.1 st 
1974- eng. 1 st 
1984-
1994- ry.1 st 

, ·itt.ned 1904-
1914- 3 st 
1924-
1934-
1944- sv.1 st 
1954-9 st 
I 964- 1 st eng.4 st, fr.1 st 
1974- eng.2 st, fr. 1 st 
1984- 6 st sv. 1 st, eng. l st 
1994- 18 st ty. I st. eng. I st, S\'.2 st 

vitt.jidd 1904-
1914-
1924-
1934- eng.2 st, ty.l st 
1944-
1954- eng.2 st 
1964-
1974- eng. 1 st 
1984- eng.5 st. sv. 1 st, ty.1 st 
1994- sv. 1 st, eng. 1 st 

vitt.lett 1904-
1914-
1924-
1934-8st 
1944-
1954-
1964-
1974-
1984- I st 



1994- ry. l st 

~ , ·itt.rum 1904-
1914-

• 1924-
I 934- I st 
1944- I st sv.2 st 
1954- I st 
1964- fr. I st 
1974-7 st fr. I st, eng. I st, S\'.1 st 
I 984- 3 st fr.3 st, ty. I st, eng. I st 
1994- eng. I st 

vitt.kelt 1904-
1914-
1924-
1934- eng. I st, ty. I st 
1944-
1954-
1964-
1974-
1984-
1994- sv.l st 

! ,·itt.est 1904-
- 19 14-

1924-
1934-
I 944- I st 
1954· I st 
1964- sv. 1 st, eng.1 st 
1974-
1984- eng. l st 
1994- eng.2 st, sv.1 st, ry.2 st 

vi tt.soYj .ovr 1904-
191 4-
1924-
1934-
1944-
1954- I st 
1964-
1974- 2 st 
1984- eng.J st 
1994- ty.3 st 

vitt.fliro 1904-
1914-
1924-
1934-
1944-
1954- I st 
1964-
1974-
1984-
1994-

vitt.neoafr 1904-
191 4-
1924-
1934-
1944-
1954- ty.1 st 
1964- ty. I st, sp. l st 



1974-
1984- eng. 7 st, fr.4 st 
I 994- eng.! st 

\'itt. vitryska 1904-
1914-
1924-
1934-
1944-
1954- 1st 
1964- I st 
1974-2 st 
1984- eng. ] st 
1994- eng.! st 

''itt.litau 1904-
1914-
1924-
1934-
1944-
1954-
1964-
1974- ry.2 st, ty.J st 
1984-
1994- I st eng. I st, no. I st 

\'itt.alban 1904-
1914-
1924-
1934-
1944-
1954-
1964-
1974- fr.l st 
1984- eng.! st 
1994- fr.3 st. ty.J st 

vitt.bask 1904-
1914-
1924· 
1934-
1944-
1954-
1964-
1974-
1984-
1994- sv.l st 

vitt.makedon 1904-
1914-
1924-
1934-
1944-
1954-
1964-
1974-
1984-
1994- 5 st 

Orientaliska spn\k 

vitt.armen 1904-
1914- fr .l st 



1924-
1934-
1944-

~ 1954- it.4 st, sp. l st 
1964-

~ 

1974- ry.l st 
1984-
1994-

vitt.indiska 1904-
1914- eng.4 st 
1924- eng.3 st 
1934- eng.4 st 
1944- eng.! st 
1954- eng.! st 
1964- sv.l st 
1974- eng.! st, da. l st 
1984- I Sl 

1994-

vitt.pers 1904-

~ 1914- eng.2 st 
1924-

s 1934-
~ 1944-

! 
1954- eng.! st 
1964- fr.2 st, eng .4 st 
1974-
1984- sv.2 st 
1994- fr . l st. sv. J st 

vitt.jap 1904-
1914-
1924-
1934- fr. l 51 

1944-
1954- sv. I st, fr.l st 
1964- eng.2 st, SY.I st, ty. l st 
1974- eng.3 st 
1984- sv. l st, eng.3 st, fr.2 st 
1994- eng.5 st, fr. I st, sv.J st 

vitt.kines 1904-
1914-
1924-
1934- fr.J st 
1944-
1954- ty.2 st, eng.! st 
1964- eng.! st 
1974-
1984- eng.3 st, sv. l st 
1994- eng.2 st, fr. I st, sv .2 st 

vitt.nyhebr 1904-
1914-
1924-
1934- ty .I st, it. I st 
1944-
1954-
1964- fr.l st , ty. l st, S\·.J st, eng. ! st 
1974-
1984- eng.6 st, fr.l st, sv. l st, ty. J st 
1994- eng.2 st, fr.l st, sv.l st 



vitt.georg 1904-
1914-
1924-
1934- ty.1 st 
1944- ry.1 st 
1954-
1964-
1974-
1984- ry.1 st 
1994-

vitt.turk 1904-
1914-
1924-
1934-
1944-
1954-3st 
1964- fr.l st 
1974- 20 st fr.l st, eng. I st 
1984- sv.2 st 
1994- eng.! st 

vitt.arab 1904-
1914-
1924-
1934-
1944-
1954- eng. I st 
1964- fr.2 st 
1974- ty.l st 
1984- eng.3 st, fr.2 st, S\'.2 st 
1994- eng.4 st, sv. 1 st 

vitt.korea 1904-
1914-
1924-
1934-
1944-
1954-
1964- eng.J st 
1974-
1984- eng.3 st 
1994-

vitt.vietn 1904-
1914-
1924-
1934-
1944-
1954-
1964-
1974- fr.l st 
1984- sv.l st 
1994- eng.3 st, sv.l st, fr. 1 st 

vitt.kirgis 1904-
1914-
1924-
1934-
1944-
1954-
1964-
1974- ry. l st, fr.l st 
1984-



1994-

vitt.azerbadj !904-
1914-

l:l 1924-.. 1934-
1944-
1954-
1964-
1974- ry.l st 
1984-
1994-

vitt.tibet 1904-
1914-
1924-
1934-
1944-
1954-
1964-
1974-
1984- eng. I st 

' 1994-

vitt.urdu 1904-
1914-
1924-
1934-
1944-
!954-
1964-
1974-
1984- eng.2 st 
1994-

vitt.indones 1904-
1914-
1924-
1934-
1944-
1954-
1964-
1974-
1984- sv. l st 
1994- eng.S st, ty.1 st, fr.l st 

vitt.kurd 1904-
1914-
1924-
1934-
1944-
1954-
1964-
1974-
1984- I st sv.l st 
1994- sv.l st 

vitt.nepal 1904-
1914-
1924-
1934-
1944-
1954-
1964-



1974-
1984-
1994- eng. ! st 

vitt.malaj. 1904-
: 1914-

1924-
1934-
1944-
1954-
1964-
1974-
1984-
1994- 2 st eng.8 st 

Latinsk litt. Klass I Ny Klass I Ny 
1904-
1914-
I 924- I st 
1934- 1 st fr.l st, sp.l st I fr. l st, it.l st 

R 1944-
R 

1954-.. 
~ 

1964- it.l st .., 
~ 

1974-

• 1984-
- 1994- sv.2 st 



BILAGA NR: 5 

~ Nobelpristagare i litteratur samt spd.komnidena de tillhor. 
ii 

;;; 

Artal Pristagare och land Sprakomrade 

1901 Sully Prudhomme (Fra) franska 
1902 T. Mommsen (Tys) tyska 
1903 B. Bjornson (Nor) norska 
1904 F. Mistral (Fra) provencalska 

J. Echegaray (Spa) spanska 
1905 H. Sienk.iewiecz (Pol) polska 
1906 G. Carducci (Ita) italienska 
1907 R. Kipling (Stbr) engelska 
1908 R. Eucken (Tys) tyska 
1909 S. Lagerlof (Sve) svenska 
1910 P. Heyse (Tys) tyska 
1911 M. Maeterlinck (Bel) franska 
1912 G. Hauptmann (Tys) tyska 
191 3 R. Tagore (Ind) engelska 
1914 
1915 R. Rolland (Fra) ft·anska 
1916 V. von Heidenstam (Sve) svenska 
1917 K. Gjellerup (Dan) danska 

H. Fontoppidan (Dan) danska 
1918 
1919 C. Spitteler (Schw) tyska 
1920 K. Hamsnn (Nor) norska 
1921 A. France {Fra) franska 
1922 J. Benavente (Spa) spanska 
1923 W. B. Yeats (Irl) engelska 
1924 \\'. Reymont (Pol) polska 
1925 G. B. Shaw (Stbr) engelska 
1926 G. Deledda (Ita) italienska 
1927 H. Bergson (fra) franska 
1928 S. Undset (Nor) norska 
1929 T. Iv1ann (Tys) tyska 
1930 S. Lewis (USA) engelska 
1931 E. A. Karlfeldt (Sve) svenska 
1932 J. Galsw01ihy (Stbr) engelska 
1933 I. A. Bunin (Statslos) ryska 
1934 L. Pirandello (Ita) italienska 
1935 
1936 E. O'Neill (USA) engelska 
1937 R. Matiin du Gard (fra) franska 
1938 F. Buck (USA) engelska 
1939 F. E. Sillanpaa (fin) finska 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 J. V. Jensen (Dan) danska 
1945 G. Mistral {Chile) spansk -amerikanska 
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