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Om ordnandet av ett gammalt 
gymnasiebibliotek

Bo Lennart Hermansson

Under 2003 blev det nya raritetsmagasinet klart vid Göteborgs uni-
versitetsbibliotek. Tyvärr gallrades då en del viktiga böcker för att 
få plats med rariteter. Vid sidan om handskriftssamlingarna fanns 
redan sedan tidigare en del i ett säkrare magasin, bland annat äldre 
svenskt tryck och Snoilskysamlingen. Dessa samlingar överflyttades 
till raritetsmagasinet. Tanken var nu att välja ut rariteter även ur 
övriga samlingar. Överbibliotekarien Jon Erik Nordstrand, som tog 
initiativet att förverkliga raritetsmagasinet, föreslog att arbetet skulle 
börja med den så kallade Hvitfeldtska samlingen. 

Den Hvitfeldtska samlingen kom till Universitetsbiblioteket 
från Hvitfeldtska gymnasiet i samband med att gymnasierna kom-
munaliserades 1967. Under den längsta av den tid som den äldre 
boksamlingen kom till kallades skolan för Göteborgs gymnasium, 
1878 ändrades namnet till Göteborgs högre allmänna läroverk, och 
1882 splittrades gymnasiet i två delar, nämligen Göteborgs högre 
latinläroverk och en reallinje (med naturvetenskaplig inriktning). 
Namnet Hvitfeldt, efter den stora donatorn Margareta Hvitfeldt 
(1608–1683), knöts till gymnasiet först 1940.

Statsmakten i 1600-talets Sverige storsatsade på det nygrundade 
Göteborg vid den västra kusten, och redan under 1600-talet blev 
staden näst störst i riket. Cirka tjugofem år efter grundläggandet fick 
läroverket sina kungliga privilegier av Drottning Kristina 1648. Den 
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första gymnasiebyggnaden uppfördes utmed Kungsgatan på dom-
kyrkoplan. Stadens första boktryckare Amund Grefwe, som 1650 
tryckte den allra första boken i Göteborg, kom hit främst som gym-
nasieboktryckare.

Gymnasiets tidigaste boksamling var nog ganska liten, även om 
det finns uppgifter om att en del krigsbyten kom till samlingen. Un-
der 1600- och 1700-talet, och även in en bit på 1800-talet, härjade 
bränder i staden. Kanalerna och vallgraven begränsade bränderna 
till vissa kvarter. 1721 var det gymnasiet som eldhärjades. Endast en 
volym överlevde branden, vet man.

Den tidigare universitetsbibliotekarien vid Uppsala universitet 
Eric Benzelius d.y. kom som biskop till Göteborg 1726. Han på-
började den nya samlingen till gymnasiebiblioteket med att anskaffa 
en donationsbok och däri införa en stor bokgåva han skänkte till 
gymnasiet 1728. Biskopen uppmanade andra i staden och stiftet 
att berika boksamlingen. En regel han påminde om var att varje 
präststerbhus skulle skänka böcker till gymnasiet. Nu påbörjades 
en febril verksamhet, och många gåvor och inköp på bokauktioner 
tillfördes samlingen. Den första katalogen över boksamlingen tryck-
tes 17781, med appendix 1785 och 17952. En ny katalog utgiven av 
Johan August Berg utkom 1864, med ett supplement 1898 utgiven 
av Axel Vinge. Till bibliotekarie utnämndes 1764 Carl Johan Brag, 
han märks i många av förvärven från denna tid med noteringar från 
bokauktioner, med mera, i böckerna. Något eget exlibris anskaffades 
inte, det skrevs bara in i böckerna att de tillhörde Göteborgs gymna-
sium. En oval stämpel som stora delar av samlingen, även den äldre, 
försågs med skaffades först efter 1878.3

Det som kom att kallas Projekt 2005 innebar att ordna upp den 
Hvitfeldtska samlingen, se över bokvårdbehovet, välja ut rariteter, 
katalogisera dessa och finna ett lämpligt uppställningsätt i raritets-
magasinet. Vi som skulle utföra projektet var bibliotekarie Birgitta 
Stenmark och bokbindare Bo Lennart Hermansson.

Allra först gallrades i boksamlingen. Denna hade efter ankom-
sten till Universitetsbiblioteket flyttats flera gånger, och var i stor 
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oordning. Nu befanns samlingen vara hopträngd på alltför trång yta. 
Gallringen togs i två steg: böcker publicerade efter 1900 ansåg vi 
inte passade in – detta var en äldre samling – de sorterades således 
ut (ca 5 % av böckerna). En del kastades: sådana som inte ansågs 
ha ett antikvariskt värde, till stor del häftade volymer, till exempel 
Statens offentliga utredningar (SOU), diverse doktorsavhandlingar, 
samt inkompletta och trasiga band. En övrig del, som ansågs ha mer 
värde, kompletterades med en del tidskriftssviter och årsböcker, där 
bibliotekets egna sviter var bättre och mer kompletta. Denna del er-
bjöds antikvariat att köpa, och det genomfördes efter en längre tids 
krångligheter.

Nu påbörjades själva genomgången. Samlingen bestod vid över-
förandet till Universitetsbiblioteket av 742 hyllmeter, och av en 
handskriftssamling om 136 nummer. En del av samlingen förvara-
des på Botaniska- och Biomedicinska biblioteken.

Redan tidigare hade skrymmande äldre tidskriftssviter från 
Hvitfeldtska gymnasiet deponerats på Universitetsbiblioteket. Varje 
volym granskades, samt placerades in i det gällande systemet, samma 
som återfinns i Vinges supplement Förteckning öfver Göteborgs högre 
latinläroverks bibliotek. Supplement (1864–1898).4 Bokvårdsbeho-
vet inventerades, raritetsböcker valdes ut, och intressanta iakttagel-
ser noterades. Ett kriterium vid urvalet var ålder. Tidigare hade en 
grupp tänkt att alla böcker tryckta före 1699 skulle placeras i rari-
tetsmagasinet. Men en snabb genomgång i Gymnasiets boksamling 
ändrade denna tanke, då man fann att alla 1600-talstryck i denna 
samling skulle spränga raritetsmagasinets volym. Nordiska böcker 
före 1699 utvaldes, och övriga böcker från före 1599 fördes till rari-
tetssamlingen. Vi sökte bland annat efter äldre Göteborgstryck, sig-
nerade bokband, provenienser, intressanta övriga exemplar med fina 
illustrationer, variantexemplar, med mera.

När man väljer ut vad som skall överföras till raritetsmagasin, 
förutom kriteriet med ålder, krävs en stor kunskap om böcker, för att 
rätt bedömningar skall kunna göras. Många olika faktorer bör vägas 
in, såsom sällsynthet, skick, viktighetsgrad och värde. Är just detta 
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Donationsanteckning i exemplar som skänkts av Ostindiska kompaniet till  
gymnasiebiblioteket i Göteborg 1768.
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exemplar värdefullt på grund av bokbandet, intressanta provenien-
ser, variantexemplar, extra tryfferingar, planscher eller annat.

De böcker som utvaldes till raritetsmagasinet katalogiserades 
och finns i Libris och Gunda (Göteborgs universitetsbiblioteks lo-
kala katalog). Böckerna placerades i den ordning som finns i 1778 
års katalog, där böckerna ordnats efter format. Detta innebär att 
böckerna tar mindre plats och att de får bättre stöd i hyllorna. Den 
övriga boksamlingen finns samlad i särskilt magasin, eftersom det är 
värdefullt att ha denna samlad som en enhet. Till samlingen finns 
två lappkataloger: en alfabetisk och en realkatalog.

Fanns rariteterna kvar i samlingen? För att mäta detta gjordes 
en förteckning av de böcker som Isak Collijn5  och Tönnes Kleberg6  
nämnt i sina respektive inventeringar. Av de 45 nämnda böckerna 
återfanns 44. De inkunabler som fanns i samlingen har tidigare flyt-
tats till raritetsmagasinet. 

Boksamlingen är vidare rik på intressanta provenienser. En sam-
ling böcker överlämnades exempelvis 1768 ”af Högädla Directionen 
för det då til slut gångna så kallade gamla Ostindiska Companiet” 
(ny ägare tillträdde med ny oktroj) [se bild]. Flera andra givare hade 
anknytning till Ostindiska companiet, och en del volymer var in-
köpta under resor till Ostindien.

En boktryckerihistoriskt intressant samling i fyrtio band av 
tryckeriprov (omfattande tiden 1801–32) från Samuel Norbergs 
tryckeri finns i gymnasiebiblioteket. Efter flera resor till Ostindien 
med Companiets fartyg, etablerade sig Samuel Norberg (1752–1843) 
som boktryckare i Göteborg. Han gifte sig 1782 med Maria Christi-
na Smitt, som var änka efter Immanuel Smitt och innehavare av det 
tryckeri som Amund Grefwe hade grundat 1650, och drev det gamla 
tryckeriet fram till sin död.

Två mycket intressanta och värdefulla samlingar kom i mitten 
av 1800-talet. Livmedikus Pehr Christopher Westring skänkte 1200 
volymer 1844, samt plansch- och gravyrverk, bland annat en del 
fin reselitteratur. Vidare efterlämnade Peter Hansson Ström (1776–
1858), sekreterare i ecklesiastikexpeditionen, en stor bok- och gravyr-
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Titelblad och färgplansch till Hardy, J: A 
Picturesque and descriptive. tour in the 
mountains of the High Pyrenees:… 
London,1825. Med P.C.Westrings  
namnteckning daterad London, 1825.
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Band av H.G.Björkblad innehåller Russell, J:  
Resa i Tyskland och Illyrien. 1–2, Upsala, Palmblad  
& C.,1828.
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samling i mycket god kondition. Hur kommer det sig att böcker 
från en statstjänsteman från Stockholm har hamnat i Göteborgs 
gymnasiums bibliotek? Vid eftersökningar fann jag i Carl Sjöströms 
Göteborgs nation i Lund 1669–19067  både hans farfar Peter Hansson 
Ström (1683–1740) och hans far Hans Persson Ström (1719–1797), 
som båda hade varit präster i Halland. Både far och farfar hade 
skänkt böcker till Gymnasiebiblioteket. Peter Hansson Ström fyll-
de alltså på i tredje generation till samlingarna. Hans böcker märks 
väl i samlingen. Han band sina volymer hos Hans Gustaf Björkblad 
(1786–1831), som var verksam i Stockholm 1811–30. Björkblads 
band är av samma slag: skinnryggsband med små hörn; släta ryggar 
med sex fält (titeln näst överst); i fälten förgylld dekor; hela gulfär-
gade snitt; inga kapitäl. Endast ett fåtal av dessa är signerade. Äldre 
böcker, av vilka inga är signerade, bands, troligen av samma bokbin-
dare, i hela skinnband med blindtryckt dekor på pärmarna.

Arbetet med Göteborgs gymnasiums gamla boksamling är ännu 
inte helt slutfört. En del äldre utländskt tryck väntar på att katalo-
giseras till raritetssamlingen. En del andra böcker skall också över-
föras. Den del av samlingen som återfinns på Biomedicinska biblio-
teket bör föras samman med den övriga. Vårt gemensamma arbete 
med samlingen avslutades med en utställning 2007.

Till sist ett citat av Gösta Engström, ur Göteborgs universitetsbib-
lioteks andra halvsekel 1941–1990, som på ett bra sätt sammanfattar 
hur viktig den Hvitfeldtska samlingen är och har varit: 8

Utöver den betydelse samlingen har för vetenskaplig forskning utgör 
den en betydelsefull del av Göteborgs lärda historia. Biblioteket utgjorde 
inte bara ett gymnasiebibliotek och ett vetenskapligt centralbibliotek för 
stiftet, det var tillika ett allmänt medborgerligt bibliotek för staden Gö-
teborg under en tid då staden ännu inte hade vare sig stadsbibliotek eller 
universitetsbibliotek.
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Skinnband troligen av H.H.Björkblad innehåller Then Swenska kyrkeordningen. Stockholm, 
Amund Laurensson, 1571.
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Bilderna i detta kapitel är tagna av Håkan Granath.
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