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Inledning 

 
Den här uppsatsen handlar om hur Uppsala universitetsbibliotek arbetade med 
att förvärva ny litteratur under perioden 1840-1870. Men framförallt behandlar 
den här uppsatsen hur accessionen av utländskt material gick till. 

Att universitetsbiblioteket var av betydelse för Uppsala universitet kan 
man se mot bakgrund av att det var under 1800-talets första hälft som den nya 
biblioteksbyggnaden började uppföras. Meningen var att Carolina Rediviva 
skulle ha två användningsområden: dels skulle den innehålla biblioteket, dels 
universitetets festsal. Det var dessutom ett projekt som enligt Ulrich Lange näst 
intill helt och hållet bekostades av universitetet. När byggnaden stod färdig i 
slutet av augusti 1841 hade dess tillkomst därtill resulterat i att universitetet  
förlorat sitt ekonomiska oberoende gentemot staten genom de statliga lån som 
man hade varit tvungen att ta för att fortsätta arbetet. Under de föregående 200 
åren hade man klarat sig på donerade medel.1  

Som jag ser det var den nya biblioteksbyggnaden inte bara en 
manifestation av universitetets behov av en ståtlig fest- och biblioteksbyggnad. 
Syftet med den nya biblioteksbyggnaden bör ha varit att förbätta bibliotekets 
möjligheter att erbjuda bra service men även att på ett bättre sätt kunna 
tillgängligöra och öka sina samlingar, då forskare och studenter bör ha varit i 
behov av ett väl fungerande bibliotek för sin informationsförsörjning. Därför 
bör arbetet med förvärv av ny litteratur ha varit en viktig uppgift inom 
universitetsbiblioteket.   

Det grundläggande syftet med den här uppsatsen är främst att undersöka 
om det fanns någon koppling mellan universitetsbibliotekets sätt att hantera 
förvärv av nytt material och de allmänna förändringar som skedde inom 
universitetsvärlden och samhället  i stort under 1800-talet. Jag vill även 
undersöka på vilket sätt som biblioteket fick in litteratur till biblioteket. 
Dessutom vill jag undersöka vilken typ av material som införskaffades och hur 

                                                 
1 Lange, Ulrich, 1986, ”Genomförandet 1817-1841”, s.  28.  
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den införskaffade litteraturen passar in med tanken på att studenterna och 
forskarna snabbt behövde den senaste informationen som fanns att tillgå. 

 

Frågeställningar 
 

Min övergripande frågeställning är: hur påverkades Uppsala 
universitetsbiblioteks arbete med dess samlingar av de förändringar som 
skedde i samhället, inom universitetsvärlden och vid universitetsbiblioteken  
under 1800-talet?  

På ett mer specifikt plan kommer jag att arbeta utifrån följande 
frågeställningar: Genom vilka kanaler köpte man in litteratur publicerad 
utanför Sverige?  Vilken typ av litteratur köpte man in till den delen av sina 
samlingar? Vilka andra möjligheter fanns det att få in material till biblioteket? 
Fanns det några regler eller praxis som styrde förvärv av litteratur?  Hur 
utvecklades biblioteket och arbetet med samlingarna på ett rent allmänt plan 
och hur påverkade den nya biblioteksbyggnaden - Carolina Rediviva - detta 
arbete? Hade det några positiva eller negativa effekter på förvärvet av ny 
litteratur? 

  

Material och metod 
 

Den här uppsatsen bygger främst på det arkivmaterial som finns bevarat om 
Carolina Rediviva och Uppsala universitetsbibliotek från perioden 1840-1870. 
Men även tidigare och senare tidsperioder än den aktuella har beaktats. Jag har 
även arbetat med de inlägg som finns i Uppsala universitets 
konsistorieprotokoll angående förvärv för den här perioden.    

I undersökningen har jag pendlat mellan tryckta källor, otryckta källor och 
tryckta böcker. Till de tryckta källorna hör dels några äldre verk som jag 
kommer att presentera lite senare i det här avsnittet, dels material som kan 
karaktäriseras som arkivmaterial.  

De tryckta källor som finns på Uppsala universitetsbibliotek är bland annat 
Uppsala academies respektive Uppsala universitets catalog för åren 1830 till 
1883. Materialet i fråga består av små tryckta häften samlade i ett antal 
volymer som vardera omfattar ett antal år. I dessa häften finns bland annat 
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information om vilka som arbetade vid biblioteket varje termin under den här 
perioden och vilken position de hade inom biblioteket.  

Ett annat tryckt material som finns tillgängligt på universitetsbiblioteket är 
de förordningar eller reglementen som styrde hur  verksamheten skulle 
bedrivas. Dessa heter Konlg. Maj:ts nådiga bref och instruction rörande 
vården af Academiska Bibliotheket i Upsala 1796 respektive Reglemente för 
universitets-bibliotheket i Upsala. Ups 1850. Genom dessa häften får man t.ex. 
information om bibliotekets olika personalkategorier, regler för utlåning m. m. 
I reglementet för 1850 presenteras även regelverket för 
Bibliotekskommissionen. Jag kommer att presentera denna aspekt av 
bibliotekets verksamhet närmare i  kapitlet: Bibliotekskommissionen och dess 
arbete. 

En annan typ av material som jag kommer att använda mig av för att 
studera vad som köptes in är de accessionskataloger som finns för perioden 
1841-1849 samt för perioden 1850-1885. Accessionskatalogen från 1840-talet 
är handskriven och återfinns därför under otryckta källor. Katalogen är 
uppdelad efter bokformaten: In folio, In quarto och In octavo. Dessutom finns 
en sektion som är utan titel men som kronologiskt passar in i sektionen In 
octavo.2  

Den andra gruppen av accessionkataloger är de som omfattar perioden 
1850 till 1885. Det rör det sig sammanlagt om fyra volymer. Från 1850 och 
fram till och med 1859 är materialet uppdelat på två år i taget. Därefter 
presenteras de årsvis. Varje katalog är i sin tur uppdelad i ett antal 
ämneskategorier. I en del av katalogerna finns dessutom enstaka donationer 
och gåvor redovisade. Dessa har då märkts ut med en liten stjärna eller i 
separata kapitel lägst bak vid respektive år.3  

Som med mycket annat historiskt material är det svårt att veta hur pass 
utförliga dessa accessionskataloger var. Det är möjligt att anta att de är 
utförliga på grund av två orsaker dels var det detta material som förelades 
konsistoriet vid redovisningen om vad som köptes in till biblioteket, dels 
sändes dessa kataloger till åtminstone universitetsbiblioteket i Lund.4 Därför 

                                                 
2 UUB:s arkiv, L Accessionskatalog I 1840-1849. 
3 Upsala univ. bibl. Acc. Catalog I-VI 1850- 1860. Upsala univ.-bibl. Acc. Catal. VII-VIII 1861-1867. 
 Upsala  univ.-bibl. Acc. Catal. XIV-XXI 1868-1875. Upsala univ.- bibl. Acc. Katalog 1876-1885. 
4 Brev från  Edward Berling till ?, daterat Lund d 24 juni 1854. UUB:s akriv, C3 Bref från svenska 
institutioner 1804-1881. UUA Kansliets akriv, konsistorieprotokoll 1851 12april §47; 1855 18april §9; 
1856 30april §28; 1866 28april §10 s78; 1867 4maj §16 s110; 1870 6april §11s46-47.  



 5 

får man anta att det låg i bibliotekspersonalens intresse att all inköpt litteratur 
verkligen registrerades på ett korrekt sätt i dessa volymer.  

Dessutom finns det en del arkivmaterial som berör universitetsbiblioteket. 
Här har jag använt mig av det register som innefattar bibliotekets 
bytesförbindelser med andra universitet och vetenskapliga institutioner från 
1860 till 1889.5 Utöver det har jag använt mig av de  protokoll från Biblioteks-
commissionen som finns bevarade.6 I arkivet finns dessutom ett antal 
brevsamlingar som berör biblioteket och dess verksamhet. De samlingar som 
jag har haft nytta av är: Utgående bref 1785-1881 och Bref från svenska 
institutioner 1804-1881.7 Jag har även undersökt en räkenskapsbok som 
omfattar perioden 1830 till 1849 och som finns i universitetsbibliotekets arkiv. 
I denna finns de bokhandlare m.fl. som universitetets bibliotek köpte in 
litteratur från registrerade i särskilda specifikationer.8  

Dessutom har jag använt mig av Uppsala universitets konsistorieprotokoll. 
Jag har undersökt konsistoriets protokoll från 1840 till 1870. Jag har främst 
koncentrerat mig på de passager som berör de gåvor och donationer m.m. som 
Uppsala universitetsbibliotek fick under den här perioden. Därtill har jag 
registrerat en del passager som berör arbetet med kataloger, katalogisering, 
rekvisitioner m.m.9 Detta material är inte speciellt utförligt varför man får vara 
försiktig när man ska dra slutsatser om hur pass ingående konsistoriet 
diskuterade bibliotekets verksamhet och arbete vid dessa möten. Men det ger 
ändå en fingervisning om vilken roll som konsistoriet hade när det gäller 
förvärv och accession till biblioteket.  

Förutom det material som jag har presenterat här ovan kommer jag att 
använda mig av en del sekundärlitteratur dels för att se vilken problematik och 
vilka händelser som har uppmärksammats av andra forskare och skribenter, 
dels för att komplettera egna resonemang och sammanställningar utifrån de 
källor som jag har undersökt. 

En del av denna litteratur är dock mer eller mindre att betrakta som källor 
då de tidsmässigt och till viss del innehållsmässigt berör den period som jag 
behandlar i den här uppsatsen. De är dessutom skrivna av personer som var en 
del av universitetsbibliotekets organisation och verksamhet. En av författarna 

                                                 
5 UUB:s arkiv, O:1 Leveranser af afhandlingar till institution 1860-89. 
6 UUB:s arkiv, A11 Diverse handlingar rörande biblioteket 1841-1881. 
7 UUB:s arkiv, BI Utgående brev 1785-1881. UUB:s akriv, C3 Bref från svenska institutioner 1804-
1881. 
8 UUB:s arkiv,  E11 Räkenskaper 1830-1849.  
9 UUA Kansliets akriv, konsistorieprotokoll, 1840 AI: 264 - 1870 AI: 294. 
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är Carl Gustaf Styffe som 1875 utkom med ett häfte med titeln Om Uppsala 
Universitets biblioteksbyggnad. En annan författare som har skrivit ett par 
häften som är att betrakta som källor är Claes Annerstedt vars verk Upsala 
universitets bibliotek och förslaget till dess omgestaltning (1887)  och Upsala 
universitets bibliotek 1872-1896 (1897) behandlar bibliotekets situation och 
utveckling under en större del av 1800-talet. 

Annerstedt har även skrivit en text som heter ”Förteckning å Uppsala 
universitetsbibliotekets ledare. Jämte korta upplysningar rörande deras 
verksamhet.” Den ingår i verket Uppsala universitets årsskrift 1921. 

När det gäller metod har jag använt mig av den källkritiska metoden vid 
insamlandet och tolkningen av det material som ingår i undersökningen. 
Anledningen till att jag har använt mig av källkritik är att den i dag är en så 
pass vedertagen och grundläggande metod inom den historiska forskningen att 
den påverkar alla delar av arbetet med undersökningen av källor. 
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Forskningsläge 

  
Under årens lopp är det många författare som har skrivit om Uppsala 
universitetsbibliotek och om Carolina Redivivas historia. De böcker och 
artiklar som jag nämner här är att betrakta som primära verk om man är 
intresserad av biblioteket och byggnaden under den här perioden. Det är även 
verk som jag har haft nytta av för att sätta in mina egna efterforskningar i ett 
vidare perspektiv. Informationen i dessa artiklar och böcker har även fått 
komplettera vissa resultat som min egen undersökning har lagt i dagen. 

Samuel E. Bring hör till den kategori av författare som behandlar 
universitetsbiblioteket och dess verksamhet.  I den artikel som behandlas här 
har han gjort en framställning kring Uppsala universitetsbiblioteks 
bytesförbindelser från början av 1700-talet och fram till och med slutet av 
1800-talet. Han beskriver hur bytet av vetenskaplig litteratur gick till mellan de 
svenska universitetsbiblioteken. Han tar även upp hur denna verksamhet 
allteftersom fick en internationell prägel. Han beskriver till exempel hur 
Uppsala universitetsbibliotek går med i Akademischer Tauschverein (ett 
nätverk för spridande av vetenskapliga verk som startade i Tyskland vid 1800-
talets början).10 En annan artikel, skriven av Sven Ågren, utgår också från 
bibliotekets förvärvsverksamhet och berör de s.k. arkivleveranserna av svenskt 
tryck som började komma in till biblioteket från slutet av 1600-talet och 
framåt.11 

Tillsammans ger dessa två artiklar en ganska uttömmande bild över den 
här delen av bibliotekets förvärvsarbete. En mer omfattande och allmän 
bibliotekshistoria för hela Sverige är Otto Waldes bibliotekshistoria från 1931. 
Walde beskriver utvecklingen vid Uppsala universitetsbibliotek i ett särskild 
avsnitt. Här går han igenom olika aspekter av bibliotekets utveckling såsom 
dess bibliotekarier, vilka gåvor och donationer som denna institution mottog 
                                                 
10 Bring, Samuel, E, 1921, ”Uppsala universitetsbiblioteks bytesförbindelser. Några anteckningar om 
dess uppkomst och utveckling”, passim.  
11 Ågren, Sven , 1945, ”Till arkivleveransernas historia. Några anteckningar”, passim.  
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m.m. Framställningen omfattar en tidsperiod som sträcker sig från 1600-talet 
och framåt.12 

Men förutom dessa mer bibliotekshistoriska verk så finns det en del böcker 
och artiklar som till största delen handlar om biblioteksbyggnaden och dess 
tillkomsthistoria. Till de senast publicerade böckerna hör en samlingsvolym 
under redaktion av Gunilla Frick, Margareta Hornwall och Margareta 
Lindgren. Här har dessa samlat en del artiklar som på olika sätt berör 
planeringen, genomförandet och ombyggnationerna av Carolina Rediviva från 
början av 1800-talet och fram till och med 1980-talet. De delar som rör den 
tidsperiod som den här uppsatsen omfattar är skrivna av Jan O. M. Karlsson, 
Ulrich Lange och Solfrid Söderlind. Karlsson skriver om de olika förslag på 
ritningar som gjordes under planeringsstadiet och jämför och kommentera 
dessa olika förslag. Ulrich Lange har själva byggnadsperioden som fokus 
medan Solfrid Söderlind skriver om biblioteksbyggnadens första 
ombyggnationsperiod 1888-1892.13  

I en artikel från 1977 av Gert Hornwall behandlas själva 
byggnadsperioden. Här beskriver författaren universitetsbiblioteksbyggnadens 
tillkomsthistoria och de ekonomiska problem som byggnadsprojektet hade. 
Problem som på många sätt påverkade arbetet och utförandet av byggnaden.14 
Liknande beskrivningar som den av Gert Hornwall har gjorts av både P. 
Högberg, 1942 och Ernst E. Areen, 1919.15 Göran Lindahl skrev 1957 en bok 
om universitetets byggnader och konstsamlingar. Även här finns det en kort 
beskrivning av Carolina Rediviva och dess tillkomsthistoria.16 

I en bok av C. M. Carlander finns det en passage som bl.a. beskriver 
universitetsbibliotekets äldsta historia. Det vill säga dess medeltida 
föregångare.17 Ett arbete som erbjuder ett rikt bildmaterial bland annat när det 
gäller tidiga interiörbilder från Carolina Rediviva finns i en bok skriven av  
Åke Davidsson.18  

När jag har sökt efter litteratur om Carolina Rediviva och Uppsala 
universitetsbibliotek har jag inte funnit någon avhandling eller uppsats som 

                                                 
12 Walde, Otto, 1931, De svenska bibliotekens historia, passim.  
13 Frick, Gunilla, Hornwall, Margareta, Lindgren, Margareta, 1986, Carolina Rediviva  - Byggnadens  
historia från 1810-talet  till 1980-talet, With an English summary, passim.  
14 Hornwall,  Gert, 1977, ”Carolina Redivivas tillkomsthistoria.”, passim.  
15 Högberg, P, 1942, ”Carolina Rediviva 100 år. En återblick på dess utveckling och byggnadshistoria”, 
passim. Areen, Ernst, E., 1919, ”Uppsala universitetsbibliotek byggnadshistoria”, passim. 
16 Lindahl, Göran, 1957, Universitetsmiljö byggnader och konstverk  vid Uppsala Unviersitet, passim. 
17 Carlander, C, M, 1902, Svenska bibliotek och Ex-libris, passim. 
18 Davidsson, Åke, 1971, Uppsala univeritetsbibliotek 1620-1970, en bildkrönika, passim.  
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behandlar perioden 1840-1870 utifrån perspektivet arkitektur i kombination 
med förvärv av ny litteratur utifrån ett samhälleligt perspektiv. På så sätt fyller 
den här uppsatsen den lucka som finns när det gäller just Uppsala 
universitetsbibliotek utifrån det syfte och perspektiv som den här uppsatsen 
har. Jag kommer nu att närmare gå in på de förändringar som skedde i Sverige 
och internationellt i samhället, vid universiteten och universitetsbiblioteken 
under under ovan angivna tidsperiod. 
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Ett samhälle i förändring   

 
I sin bok Revolutionens tidsålder karaktäriserar Eric J. Hobsbawm  bakgrunden 
till samhällsutvecklingen under 1800-talet på följande sätt: ”Om ekonomin i 
1800-talets värld i första hand formades under inflytandet av den brittiska 
industriella revolutionen, så utformades dess politik och ideologi främst av 
fransmännen.”19  Med detta avser han det som i boken kallas för den dubbla 
revolutionen, den industriella revolutionen och den franska revolutionen.20 

 

Jordbrukets utveckling och industrialismens intåg 
 

Det är under slutet av 1700-talet som vi finner de förändringsprocesser inom 
jordbruket som sedermera skulle utgöra grunden för den industriella 
utvecklingen och som skulle komma att förändra Europa och så småningom 
resten av världen under 1800-talet och framåt.21  

Det var i England som dessa förändringar märktes först. Tack vare de 
förändringar som inträffade i samband med Enclosurerörelsen var det engelska 
jordbruket från och med 1800-talets början näst intill totalt marknadsinriktat. 
Avkastningen från det effektiviserade jordbruket gick till att föda en ökande 
befolkning som arbetade utanför den rent agrara sektorn. Jordbruket skapade 
också det kapital som behövdes för investeringar inom den tidiga industrin. I 
övriga Europa var jordbruket länge organiserat efter principer som liknade den 
agrara produktionen i England. I andra fall hade man ett jordbrukssystem där 
livegenskap spelade en viktig roll. Hur långtgående livegenskapen sträckte sig 
varierade dock från område till område.22 För Sveriges del livnärde jordbruket 

                                                 
19 Hobsbawm , Erich, J, 1994, Revolutionens tidsålder, s. 79. 
20 Hobsbawm, 1994, s. opag. 
21 Magnusson, Thomas, 1997, Europa i världen ca 1700-1900, Revolution  och nationalism, s. 134 ff. 
22 Hobsbawm,  1994, s.  28f, 51-52. 
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ca 80-90 procent av landets befolkning vid 1800-talets början.23  Efter hand 
effektiviserades jordbruket också i vårt land.24 

Grunden för den ekonomiska expansionen fanns i den befolkningsökning 
som inträffade i västvärlden under 1800-talet. Detta medförde inte bara tillgång 
på arbetskraft utan även tillgång till potentiella konsumenter av de varor som 
industrin producerade. En annan grund för industrialiseringen var förbättrade 
kommunikationer i form av framväxande järnvägar och kanalerna med dess 
ångbåtar.25 

I Sverige började uppbyggnaden av järnvägen under 1850-talet. Men den 
stora expansionen av järnvägsnätet kom dock inte i gång förrän på 1870-talet. 
Även här var järnvägsnätet viktigt för industrin, i och med att råvaror och varor 
kunde fraktas till fabrikerna. Färdiga varor kunde därefter transporteras till 
väntande konsumenter över hela landet.26   

Men vid 1840-talets slut var det bara Storbritannien som på ett mer 
genomgripande sätt var industrialiserat. Därav kom den brittiska nationen att 
på många sätt dominera resten av världen. USA och stora delar av Väst- och 
Centraleuropa stod precis i begrepp att påbörja sin industriella omvandling. 
Basnäringen utgjordes fortfarande av jordbruket.27 För Sverige del 
genomfördes industrialiseringen stegvis. Den första begynnande 
industrialiseringen skedde inom trä- och järnindustrin under  perioden 1850 till 
1870. Runt 1890 började dessutom de första verkstadsindustrierna att 
anläggas.28  

Vid sidan av järn- och trävaruindustrin fanns manufakturerna. Under 1700-
talet hade de försett bland annat krigsmakten med vapen och uniformer. Men 
under 1700-talets slut minskade det statliga stödet till manufakturerna. Dessa 
var då tvungen hitta nya marknader för sina produkter. Därmed fick 
tillverkningen av varor som socker, yllevaror m.m. en ökad betydelse. Men den 
industriella expansionen berodde även till stor del på etablerandet av 
aktiebolag och skapandet av affärsbanker under 1850-talet. Detta gav industrin 
det kapital som den behövde för att utvecklas.29 Men även politiska initiativ, 
som skråtvångets avskaffande 1846 och näringsfrihetens genomförande 1864, 

                                                 
23 Norborg, Lars-Arne, 1993, Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, Svensk samhällsutveckling 
1809-1992, s. 23. 
24 Larsson, Mats, 1991, En svensk ekonomisk historia 1850-1985, s. 27-28. 
25 Hobsbawm , 1994, s.  223ff. 
26 Larsson , 1991, s. 33. 
27 Hobsbawm,  1994, s.  222. 
28 Larsson , 1991, s. 33-39. 
29 Larsson , 1991, s. 24-25, 31f. 



 12 

hade betydelse för handeln då skillnaden mellan borgare och andra 
näringsidkare försvann.30  

Enligt min mening är det av vikt att förstå den utveckling som 
industrialiseringen och det ekonomiska livet genomgick i Sverige och världen 
under 1800-talet för att förstå den situation som forskningen, universiteten och 
universitetsbiblioteken hade vid den här tidpunkten. Jag kommer nu närmare 
att gå in på det politiska livet samt universitetens och universitetsbibliotekens 
utveckling under den här perioden. 

 

Det nya politiska livet, utbildningen och 
universitetsbiblioteken 

 

På många sätt hör det politiska livet och verksamheten inom universiteten ihop 
under 1800-talet. Universiteten utbildade ämbetsmännen som sedermera fick 
inflytande i de statliga institutionerna.31 Men inledningsvis ska jag försöka ge 
en bild av det politiska livet och samhällsutvecklingen i Sverige under 1800-
talet.  

 

Liberalism, konservatism och det politiska livet i Sverige 
 

Det är under 1800-talet som vi ser framväxten av de tre politiska riktningarna 
konservatism, liberalism och socialism. Men de uppstår inte helt oberoende av 
tidigare politiska tänkare och händelser i historien. Konservatismen var t.ex. på 
många sätt en reaktion mot 1700-talets upplysningsidéer medan liberalismen 
fann sina föregångare i filosofer som John Locke men också Adam Smith.32 

Konservatismen föddes som sagt ur händelserna under den franska 
revolutionen eller snarare som en reaktion mot det som hände under slutet av 
1700-talet. Denna politiska inriktning förblev livaktig fram till och med slutet 
av 1800-talet. Den klassiska konservatismen var egentligen antikapitalistisk i 
sin grundtanke. De ansåg att kapitalet förde med sig revolution och tanken på 
borgerliga ideal. Konservatismen såg snarare till staten och dess institutioner 
                                                 
30 Norborg, 1993, s. 43. 
31 Lindberg, Bo, 1996, ”Inlednig: Från Prästskola till högskola” s. 17. 
32 Liedman, Sven-Eric, 1993, Från Platon till kommunismens fall. De politiska idéernas historia, s. 113, 
148. 
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samt till de sociala mönster som funnit under en längre tid i respektive land. De 
borgerliga grupperingarnas krav på olika former av ekonomisk frihet ansågs 
därför som ett hot mot den konservativa samhällstanken.33 

Även de som hyste liberala idéer upplevde händelseutvecklingen i 
Frankrike under revolutionen som någonting negativt och tog därför avstånd 
från det som hänt. Men samtidigt kunde de inte anamma de konservativa 
tankarna. Inom de liberala leden var en ledande tanke att människan inte skulle 
betraktas som en omyndig undersåte utan personen i fråga skulle snarare ses 
som en fullvärdig medborgare i sina respektive länder. Tanken på en 
fullständigt utvecklad demokrati började komma till uttryck.34   

Grundstommen inom liberalismen byggde på 1700-talets upplysningsidéer 
och framförallt tanken på det absoluta människovärdet och en naturrättslig 
likhet, d.v.s både juridisk och ekonomisk frihet. Människan skulle inte hindras 
av staten i sin strävan att förbättra sin situation. I och med att de religiösa 
dogmerna också kritiserades inom liberalismen fanns det en grogrund för ett 
sekulariserat samhälle.35 

Enligt Svante Nordin var det politiska livet i Sverige under en stor del av 
1800-talet på många sätt ålderdomligt om man jämför med många andra 
nationer i Europa. Fram till 1866 hade Sverige, genom sin fyraståndsriksdag, 
en av Europas mest ålderdomliga representationsformer. Tvåkammarriksdagen 
var därför ett genombrott för borgerliga och liberala idéer. Trots det kom de två 
första tvåkammarriksdagarna att spegla mycket av det agrara och 
förindustriella krafternas inflytande. Den folkliga kammaren i riksdagen bestod 
av självägande bönder och förstakammaren dominerades av ämbetsmän och 
godsägare. Ledamöter till regeringen hämtades från statsförvaltningen. Dessa 
personer såg sig själva som byråkrater. Den sociala konservatismen var stark 
och rösträtten var fram till och med 1907 en av de mest begränsade i 
Västeuropa. Det moderna  partiväsendet framträdde först i slutet av 1800-
talet.36 

En filosof som fick stort inflytande på det politiska tankelivet i Sverige var 
Christopher Jacob Boström. Boström blev 1841 vald till professor i praktisk 
filosofi vid Uppsala universitet och slutade sin karriär på denna post 1863.37  
Boström liksom Hegel kan betraktas som en rationell idealist. Med andra ord 

                                                 
33 Magnusson,  1997, s. 165-166. 
34 Lewin, Leif, 1998, Upptäckten av framtiden. En lärobok i politisk idéhistoria, s. 115 f. 
35 Magnusson,  1997, s. 166-168. 
36 Nordin, Svante, 1981, Den Boströmska skolan och den svenska  idealismens  fall, s. 18-19.  
37 Nordin, 1981, s. 11, Liljeqvist, E, 1925, ”Christopher Jacob Boström”, s. 521.  
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förespråkade de en filosofi som baserades på idén att världen och historien var 
förnuftig om den bara tolkades på rätt sätt. Den empiriska verkligheten var en 
skenvärld och den sanna världen stod att finna i idéernas värld.38  

I ekonomiska angelägenheter kom Boström att närmast inta en 
gammaliberal inställning där statens inverkan på det ekonomiska livet skulle 
vara minimal. Men Boström stod inte ensam: detta ekonomiska ideal var det  
allmänt rådande i Sverige vid 1800-talets mitt. Den ekonomiska verksamheten 
hörde till den så kallade privata sfären och skulle förvaltas av bönderna och 
borgarna. På det politiska planet var Boström mer återhållsam. Han var emot 
förslaget från 1865 om ny representation som förespråkade att Sveriges 
ståndsriksdag skulle ersättas med en tvåkammarriksdag.39  Staten hade sin 
grund i det gudomliga och monarken var dess främste representant på jorden. 
Denne skulle ha oinskränkt makt. Han hade dock ansvar för de personer som 
han var satt att styra. De liberala idéerna och förespråkarna skulle ses som  
motståndare.40 

Boströmianismen, den filosofiska riktning som Boström kom att bli ledare 
för, väckte däremot inte något större intresse i de nordiska grannländerna. Både 
i  Norge och Danmark framstod Boströmianismen som föråldrad redan under 
den tid då den hade stort inflytande i Sverige. Mot slutet av 1800-talet började 
Boströmianismens inflytande att minska även i Sverige. Denna nedgång hänger 
samman med att man i många kretsar övergav de idealistiska filosofiska 
tankarna. Detta hänger i sin tur samman med den strukturella omvandling som 
landet genomgick i slutet av 1800-talet i form av en alltmer tilltagande 
industrialisering som förändrade statens verksamhet och det ekonomiska livet. 
En politisk kraft som däremot var under uppvaknande var den ökande 
arbetarklassen som snart skulle utgöra en aktiv politisk kraft oc då främst med 
en socialistisk inriktning.41 

Inom Norden fanns det, politiskt, vissa gemensamma drag men även  
skillnader under 1800-talet. Norge och Sverige hade tidigt fått konstitutioner 
baserad på maktfördelningsprinciper. Danmark och Finland däremot hade mer 
absolutistiska styrelseformer. Ett gemensamt drag var dock att det var 
byråkraten som hade den verkliga kontrollen över samhället och dess 
institutioner. Detta var en grupp som kom att sätta sin prägel på samhället 

                                                 
38 Lewin, 1998, s. 113-115. 
39 Liedman, Sven-Eric, 1991, Att förändra världen - men med måtta. Det svenska 1800-talet speglat  i C 
A Agardhs och C J Boströms liv och verk, s. 227 ff.  
40 Lewin, 1998, s. 114-115. 
41 Nordin, 1981, s.  20, 153 f. 
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oavsett styrelseform. Det var också mot denna samhällsgrupp som de liberala 
krafterna så småningom kom att opponera sig. De liberala grupperna bestod av 
personer inom de olika ländernas ekonomiska och industriella ledarskikt. De 
var personer som hade influerats av de liberala tankar som fått inflytande i 
övriga Europa.42  

Om man ser på Sverige under 1800-talet var både borgerskapet och 
ämbetsmannaklassen på frammarsch. Detta var antagligen också en av 
anledningarna till att de till slut kom att betrakta varandra som motståndare.43 
Det var alltså dessa grupper och dessa politiska idéer som kom att vara de 
ledande under en stor del av 1800-talet både politiskt och socialt i Sverige och 
Europa. 

 

Universitetens roll i samhället  
 

De äldsta europeiska universiteten hade sitt ursprung i 1100- och 1200-talets 
Italien och Frankrike. Från och med slutet av 1400-talet var även Sverige en 
del av den här traditionen då ett lärosäte skapades i Uppsala 1477. 
Universiteten fungerade som skolor för kyrkans och de begynnande 
nationalstaternas ämbetsmän. De var även en möjlighet för studenter och 
intellektuella att träffa likasinnade.44  

Under 1700-talet hade akademierna i Europa inte särskilt stor betydelse när 
det gällde framställning av ny kunskap. De var fortfarande främst en institution 
som hade till uppgift att utbilda präster. Detta påverkade naturligtvis hela 
universitetsvärlden och däribland biblioteken där allt utom teologisk litteratur 
mer eller mindre ignorerades.  Inom ämnesområden som medicin och juridik 
fick man i stället sin utbildning som lärling för en etablerad yrkesman. För en 
karriär inom den ekonomiska sektorn eller inom politiken krävdes inga 
universitetsstudier.45 

Även vid Uppsala universitet var målet för dess studenter en karriär inom 
kyrkan. Först från och med 1600-talet kan man tala om regelrätta universitet i 
Sverige. Denna utveckling var ett svar på statens ökande behov av människor 
som kunde ta sig an skötseln av statens förvaltning. Det var både dyrt och 

                                                 
42 Norborg, Lars-Arne och Sjöstedt, Lennart, 1996, Grannländernas historia, s. 144-145. 
43 Liedman, 1991, s. 134. 
44 Eriksson, Gunnar, 1991, Den faustiska människan. Vetenskapen som europiskt arv, s. 26-27. 
45 Lerner, Fred, 1998, The Story of Libraries. From the Invention of Writing to the Computer Age, s. 124. 
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besvärligt att låta personer inhämta dessa kunskaper vid de utländska 
universiteten. Under stormaktstiden fanns det inom det dåvarande Sverige fem 
universitet eller som de då kallades akademier. De var belägna i Uppsala men 
även i Dorpat (nuvarande Estland), Åbo, Lund och slutligen Greifswald som 
låg i det dåvarande svenska Pommern.46 

Under 1800-talet tonades universitetets roll som utbildare av präster ned 
och i stället framträdde alltmer de blivande ämbetsmännen som dess främsta 
målgrupp. Efter avslutade studier skulle dessa verka vid de statliga 
ämbetsverken, domstolarna, militärväsendet, som läkare m.m. men även som 
professorer vid lärosätena. Syftet med studierna var att ge studenterna insikter i 
vetenskapligt tänkande men även att ge de blivande ämbetsmännen de rätta 
tänkesättet och de riktiga värderingarna.47  

När det gäller universitetens inriktning influerades dessa av den utveckling 
som skedde vid de tyska universiteten och Wilhelm von Humboldts 
nyhumanistiska idéer. Ett av målen var att forskare, studenter och andra 
verksamma inom den akademiska världen skulle söka kunskap för kunskapens 
egen skull. Grunden för studierna skulle vara de humanistiska ämnena. 
Humbolds tankar kan indelas i fyra punkter. Dessa skulle vara grunden för den 
akademiska världens mål och uppgift. Forskning och utbildning skulle 
betraktas som en enhet och vara förenade med varandra.  Universiteten skulle 
inte bara erbjuda vetenskap och kunskap utan även en allmän fostran. Det 
skulle finnas en balans mellan de vetenskapliga disciplinerna och den mer 
allmänna upplysningen dessutom skulle de olika vetenskaperna stå under 
filosofin.48 

Inflytande från Humboldts idéer kan t.ex. märkas i universitetsreformen 
från 1852 där bland annat det vetenskapliga uppdraget poängterades. 
Professorerna fick t.ex. till uppgift att föra fram sina forskningsrön i 
undervisningen, tjänstetillsättningar skulle ske efter vetenskapliga meriter osv. 
Något som däremot inte fick så stor genomslagskraft, till skillnad från 
utvecklingsmönstret vid de tyska universiteten, var de naturvetenskapliga 
studierna. Jag ska återkomma till den debatten lite senare i det här avsnittet. 
Någonting som däremot fick desto större inflytande var den idealistiska 

                                                 
46 Lindberg, 1996, s.  8-9.  
47 Lindberg, 1996, s. 17. 
48 Sköldberg, Kaj & Salzer-Mörling, Miriam, 2002, Över tidens gränser - visioner och fragment i det 
akademiska  livet, s. 87 ff. 
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filosofin med Boström i spetsen. Dennes starka ställning förstärktes av att en 
den starka ställning som filosofin hade i universitetsutbildningen.49  

Universitetslivet var dessutom länge omgivet av mycket pompa och ståt 
och universitetets kansler var under en lång tid kungliga personer. Detta var 
dock en roll som senare skulle komma att tilldelas högt uppsatta ämbetsmän 
inom staten.50 1800-talet får på många sätt betraktas som universitetets och 
akademiernas storhetstid, något som t.ex. avspeglas i de ståtliga 
universitetsbyggnader som uppfördes  under den här tiden i både Uppsala och 
Lund.51  

Men under 1800-talet förekom även kritik mot de akademiska 
institutionerna från liberalt håll. I huvudsak kritiserade liberalerna den 
humanistiskt utformade skolningen som enligt dessa grupper gav allt för stort 
utrymme åt ämnen som filosofi och klassiska språk på bekostnad av 
naturvetenskaperna.  Inom universitetet var det främst den experimentella 
naturvetenskapen som akademikerna Boström och Ribbing fördömde vid 
många av konsistoriets sammanträden. Men universitetsstädernas 
bakåtsträvande attityd  passade på många sätt bättre in på det politiska livet än 
de tänkesätt som fanns inom den intellektuella eliten i Stockholm.52 Många 
akademiker spelade en central roll i den samtida samhällsutvecklingen och 
många av professorerna var vid flera tillfällen en del av det politiska 
etablissemanget.53   

Under hela 1800-talet stod striden om naturvetenskapernas nytta och 
varande inom universitetsvärlden.54 Enligt Lindberg ansågs naturvetenskapen 
som ”materialistisk och oandlig och därför otjänlig som bildningsmedel.”55 
Ämnen som biologi hade lättare att försvara sina ställningar då deras mer 
organiska synsätt var lättare att acceptera. Mycket av detta hängde även 
samman med att biologi m.m. hade en längre tradition som universitetsämne än 
ämnen som till exempel kemi, fysik etc.56  

Men som tidigare nämnts var motsättningen inte enbart en intern fråga 
inom Uppsala universitet; det var i lika hög grad en kamp som fördes av de 
liberala krafterna i Stockholm som ansåg att akademien inte hade de rätta 

                                                 
49 Sköldberg  & Salzer-Mörling , 2002, s. 111-113. 
50 Nordin, 1981, s. 15. 
51 Lindberg, 1996, s. 19. 
52 Nordin, 1981, s. 17-18. 
53 Lindberg, 1996, s. 19-20. 
54 Lindberg, 1996, s. 18. 
55 Lindberg ,1996, s. 18. 
56 Lindberg ,1996, s. 18. 
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förutsättningarna att genomföra utbildning inom det naturvetenskapliga fältet. 
Många av de mest moderna utbildningarna inom medicin och naturvetenskap 
fanns under den här tiden i Stockholm. Ett exempel på detta var det Karolinska 
institutet som under 1800-talet övertog rollen som den främsta medicinska 
anstalten framför medicinska institutionen i Uppsala. Men trots att striden 
mellan humaniora och naturvetenskap klingade av mot slutet av 1800-talet var 
de humanistiska ämnena alltjämt framträdande trots den industriella 
utvecklingens nya krav.57  

 

Universitetsbibliotekens utveckling under 1800-talet 
 

En definition av vad ett akademiskt bibliotek är ger Lee O. Shiflett i en artikel  
publicerad i Encyclopedia of Library History där han skriver följande: 

 

Any  library serving the needs of an educational institution offering courses of instruction 
beyond  the elementary or secondary level which culminate in a degree could be 
considered an academic library.58 

 

Under medeltiden skapades många bibliotek av lärda institutioner eller i 
mindre utsträckning av enskilda nationer. Nästan alla moderna 
universitetsbibliotek har dock sin grund i senare tidsepoker.59 Efter 1500-talet 
kom storleken på biblioteken att öka markant. En orsak till detta var 
tillkomsten av tryckpressen som resulterade i många och billiga böcker. En 
annan orsak var att många kloster slogs igen på grund av reformationen och en 
del av de manuskript och böcker som fanns vid dessa inrättningar hamnade i 
universitetens samlingar.60 

Grunden för många universitetsbibliotek var dock donationer från de olika 
ländernas regenter. 1717 skänkte till exempel ledare för staden i Erfurt, greve 
von Boineburg böcker till universitetet i denna stad. Liknande donationer 
skedde i andra länder. Ett exempel var Uppsala universitetsbibliotek och 
Gustav II Adolfs donation till Uppsala universitetet under 1620-talet.61 
                                                 
57 Lindberg, 1996, s. 18-19. 
58 Shiflett, Lee, O, 1994, ”Academic libraries”, s. 5. 
59 Ridder-Symoens , Hilde de, 1996, ”Chapter four. Management and Resources”, s. 195. 
60 Harris, Michael, H, 1995, History of Libraries in the Western World, s. 140-141. 
61 Ridder-Symoens , 1996, s. 196. 
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En annan form av donationer kom från de personer som var verksamma 
inom universitetet. Till exempel var alla doktorander vid filosofiska och 
juridiska fakulteten vid universitetet i Halle, enligt förordning, skyldig att 
donera en bok till universitetets bibliotek. Det var endast de stora universiteten 
som Oxford, Cambridge, Louvain och Paris som hade råd med att aktivt köpa 
in större mängder böcker under den här tiden.62 

Universitetsbiblioteken i England fick dessutom in böcker till sina 
samlingar genom det system med friexemplar som the Royal Library samt 
universitetsbiblioteken i Oxford och Cambridge fick ta del av genom The Press 
Licensing Act från 1662. I och med denna förordning skulle ett exemplar av 
alla böcker som deponerades och registrerades vid Stationers Company sändas 
till dessa bibliotek. Det var dock inte ofta som detta skedde. Enligt beräkningar 
anser man att endast 10 procent av de engelska publikationerna kom in till 
Stationers Company. Men systemet fick ändå betydelse för accessionen vid 
biblioteken och infördes så småningom även i Preussen.63  

Men de förändringarna som startade inom universitetsvärlden under 1700-
talet krävde en helt ny syn på bibliotekets roll. Under den här perioden 
övergick universitetsbiblioteken från att vara förvaringsutrymmen för dyrbara 
böcker och dokument till att bli, vad Lerner anser, det intellektuella hjärtat i 
universitetets värld. Detta var en förändringsprocess som började i det som vi 
nu kallar för Tyskland  och som var mest tydlig vid universitetsbiblioteket i 
Göttingen. Universitetet grundades 1737 och hade som mål att verka både som  
forsknings- och utbildningsinstitution. För att förverkliga denna ambition 
behövdes ett välutvecklat bibliotek. En drivande kraft för denna utveckling var 
universitetsbibliotekets huvudbibliotekarie mellan åren 1763 och 1812, 
Christian Gottlob Heyne. Han skapade bland annat ett nät av bokhandlare över 
hela Europa, genom vilka han köpte in litteratur till biblioteket.64  

På grund av de förändringar som skedde inom den tyska 
universitetsvärlden blev biblioteken en central institution i det akademiska 
livet. Det skapades procedurer och regler för samlingarnas utveckling, baserad 
på de behov som fanns vid universiteten. Ofta skapades det speciella 
bibliotekskommittéer som bestod av de olika fakulteternas medlemmar.65  

                                                 
62 Ridder- Symoens , 1996, s. 197. 
63 Ridder- Symoens, 1996, s. 198. 
64 Lerner, 1998, s. 125. 
65 Shiflett, 1994, s.  9. 
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Även i England skedde en utveckling av bibliotekens sätt att hantera inköp 
av nytt material. Både the Bodleian Library i Oxford och the University 
Library i  Cambridge hade växt avsevärt sedan mitten av 1800-talet. Under 
ledning av Antonio Panizzi vid British Museum hade bibliotekarierna vid dessa 
universitetsbibliotek blivit mer aktiva i att kräva in de pliktleveranser som de 
hade rätt till. De köpte även utländsk litteratur och prenumererade på många 
utländska tidskrifter. Man började dessutom se till att samla in vetenskapligt 
relevant litteratur i stället för att försöka få tag på sällsynta böcker.66 

Värre var situationen i Spanien, Frankrike och Italien. Biblioteken var ofta 
placerade i omoderna byggnader. De hade dåligt med plats för samlingarna och 
ofta inga läsesalar. I de slutna samlingarna stod ofta böckerna i två eller tre-
dubbla rader. Böcker placerades i vindsutrymmen, källare och i korridorer. 
Lådor och paket med okatalogiserat material placerades där det kunde få plats. 
Katalogerna var undermåliga och oftast fanns det inte tillräckligt med 
personal.67 Även i USA var situationen besvärlig till långt in på 1800- talet. 
Biblioteken användes endast i en begränsad omfattning av de studerande som 
ofta var hänvisade till handböcker av olika slag.68 

Vid de tekniska utbildningarna och de oberoende forskarinstituten hade 
man under 1800-talet ofta inga centrala bibliotek. Studenternas största 
inlärningstillfälle var vid laborationerna. Professorer och vetenskapsmännen 
vid dessa institutioner föredrog vetenskapliga tidskrifter framför böcker och de 
mindre boksamlingar som fanns var placerade vid de enskilda institutionerna 
eller på professorernas kontor. Tillgången till dessa samlingar var oftast 
begränsade till institutionernas medlemmar eller studenter på högre nivå.69 

De ökande kraven på biblioteken avspeglas även i synen på 
universitetsbibliotekens personal. Positionen som bibliotekarie hade till 
exempel i Tyskland länge betraktats som en tillfällig position i väntan på bättre 
ställning inom den statliga förvaltningen. Det var endast ett fåtal bibliotekarier 
som lyfte yrket till någonting högre än detta. Bibliotekarieyrket hade dock lite 
högre status i Tyskland, Frankrike och till och med England än vid 
amerikanska universiteten under 1800-talet.70 Ofta tillföll tjänsten som 
bibliotekarie vid universitetens bibliotek någon professor eller äldre student. 
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Många gånger var det dessa individers entusiasm som styrde vilken kvalitet 
som dessa bibliotek kunde upprätthålla.71  

Innan biblioteksutbildningar inrättades fick dessa bibliotekarier sina 
yrkeskunskaper antingen genom att pröva sig fram eller genom lärlingsskap. 
En annan väg var att fråga sina mer erfarna medarbetarna. I Tyskland började 
man under 1790-talet inse att de akademiska bibliotekarierna behövde speciella 
kunskaper för att kunna utföra sitt arbete. I Frankrike började man utbilda 
blivande bibliotekspersonal vid Ècole des Chartes 1821. Detta var dock en 
skola som främst var inriktad på att utbilda blivande historiker och arkivarier. 
Den första riktiga bibliotekarieutbildningen började i USA 1887 under namnet 
Melvil Deweys School of Library Economy vid Columbiauniversitetet. 
Liknande utbildningar startades 1919 i Storbritannien men inte förrän 1963 i 
Frankrike.72  

När det gäller de svenska universitetsbiblioteken var donationer viktiga för 
biblioteket även under 1800-talet. Under samma period fick dock 
universitetsbiblioteken sina första statliga anslag, något som möjliggjorde en 
ökning av antalet inköpt litteratur. Det är också under den här perioden som 
utbytet av litteratur med utländska institutioner ökar. De ökande intäkterna 
ledde också till att mer personal kunde anställas vid biblioteken. Författarna 
Buchanan och Hérubel nämner vidare att Uppsala universitetsbibliotek skulle 
ha varit det största biblioteket i Sverige vid den här tiden. Även 
universitetsbiblioteket i Lund hade en ansenlig samling.73  

Enligt Walde grundades båda de här biblioteken under 1600-talet.  Ett 
annat bibliotek med anor som sträcker sig tillbaka till 1500-talet var de 
kungliga samlingar som fanns i Stockholm. Samlingarna i detta bibliotek kom 
att på olika sätt att utökas under 1600-talet. En utveckling som sedan fortsatte i 
varierande takt och omfång under 1700 respektive 1800-talet. Det var under de 
sistnämnda århundradena som dessa samlingar kom att övergå till att bli det vi 
i dag kallar för Kungliga biblioteket.74  

Men de var inte de enda vetenskapliga biblioteken som fanns i Sverige 
under 1800-talet. Några andra vetenskapliga bibliotek som grundades under det 
här århundradet var till exempel biblioteket vid Tekniska högskolan. Jämfört 
med Uppsala universitetsbibliotek och Universitetsbiblioteket i Lund var detta 
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bibliotek ganska litet och hade till en början en ganska liten samling och 
begränsade möjligheter till nyförvärv. Men biblioteket växte och Walde skriver 
i sin bibliotekshistoria från 1931 att, detta bibliotek, vid denna tidpunkt hade 
den största boksamlingen av teknisk litteratur i Skandinavien. Andra 
vetenskapliga bibliotek som växer fram och utvecklades under 1700 och 1800-
talet är vetenskapsakademiens bibliotek, Karolinska institutets bibliotek m.fl.75  
Om de vetenskapliga bibliotekens historia finns det en hel del att orda om  men 
låt oss nu se vad som hände vid Uppsala universitetsbibliotek under en större 
del av 1800-talet när det gäller bibliotekets och samlingarnas utveckling. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
75 Walde, 1931, passim. 
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Carolina Rediviva och universitetsbibliotekets 
historia fram till och med 1841 

 
Universitetsbiblioteket i Uppsala har sin grund i den donation som Gustav II 
Adolf gjorde 1620 när han skänkte den boksamling som förvarades i 
Gråmunkeklostret i Stockholm till Uppsala universitet. Dessutom gav han ett 
årligt anslag på 200 daler för att denna boksamling skulle utökas.76 På 1690-
talet flyttades universitetets boksamlingar från det lilla hus som fanns bredvid 
domkyrkan till Gustavianum. Här förvarades boksamlingen ända tills det att 
Carolina Rediviva stod färdigt.77   

Vid 1700-talets mitt började diskussionerna om att bygga om universitets 
festbyggnad Academeia Carolina till att även innehålla biblioteket. Det visade 
sig att byggnaden var i så dåligt skick att den sedermera fick rivas.78  
Universitetet stod nu utan festsal och samlingarna i Gustavianum växte i en 
sådan takt att platsbristen redan under 1760-taket började bli akut. Planerna på 
en ny biblioteksbyggnad togs upp igen.79 

Men det var inte förrän 1811 som planerna konkretiserades och platsen för 
byggnaden kunde bestämmas till den plats där Carolina numera ligger.80 Efter 
många diskussioner beslutades att den nya byggnaden, förutom bibliotekets 
utrymmen även skulle innehålla en festsal.81 Ritningar till den nya 
biblioteksbyggnaden genomfördes av hovarkitekten Carl Fredrik Sundvall. 
1813 godkändes det slutgiltiga förslaget av Karl XIII och samma år gjordes en 
kostnadsberäkning där det fastställdes att byggnationen skulle uppgå till 77 973 
riksdaler. För att finansiera projektet hade en byggnadsfond startats och denna 
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uppgick snart till 50 000 riksdaler. Meningen var att endast räntan från dessa 
pengar skulle gå till bygget.82  

Arbetet med byggnaden började dock inte förrän 1817 då man började med 
att riva de hus som redan fanns på den tilltänkta byggnadsplatsen. Mycket av 
byggnadsmaterialet till grunden hämtades från slottets terrass och från den så 
kallade bastion Styrbiskop. Därefter dröjde det två år tills kungen genomförde 
grundläggningscermonin. Då nådde byggnaden redan till första våningen.83 

Biblioteksbyggets ledare var överstelöjtnant Jakob Magnus Nordencreutz. 
Denne hade tidigare varit ledare vid byggnationen av  Botanicum.84 Men 1821 
avgick arkitekten Sundvall på grund av osämja mellan honom och 
Nordencreutz. Han ansåg att Nordencreutz inte hade följt de fastslagna 
ritningarna. Konsistoriet blandades in och ställde sig på Nordencreutz sida. 
Därmed var Sundvalls avgång ett faktum. Byggnadskommittéen fick nu i 
uppdrag att finna en ny arkitekt. Denne fann man i dekorationsmålaren och 
professorn Carl Jacob Hjelm.85   

1823 stod biblioteksbygget inför ännu en kris. 105 000 riksdaler hade 
redan spenderats på byggnaden som var långt ifrån färdig och det rådde brist på 
pengar. Konsistoriet fick nu ansöka om extra medel hos universitets kansler. 
Detta resulterade i att Riksdagens ständer beviljade universitetet ett mindre lån 
och arbetet kunde därmed fortsätta.86  

Vid byggets början hade biblioteket fått namnet Bibliotheca Carolo 
Johannea som ett erkännande till Karl Johan för att denne gett biblioteket dess 
vackra placering samt för den penninggåva på 30 000 riksdaler som han hade 
skänkt till bygget. Detta ändrades dock 1824 till det nuvarande Carolina 
Rediviva.87 

I slutet av 1825 var själva byggnaden färdig, allt som återstod var att 
färdigställa byggnaden invändigt. I december 1827 uppstod ännu en gång  
problem med finansieringen och Nordencreutz ansåg därför att universitetet 
skulle ta ett lån för att Carolina Rediviva skulle kunna färdigställas. Bristen på 
pengar ledde till att arbetet låg nere under 1829 och 1830.88 Men trots detta var 
det dock möjligt att redan 1828 flytta in den Rosenhaneska samlingen till den 
ännu icke färdiga byggnaden. 1834 flyttades dessutom bibliotekets manuskript 
                                                 
82 Hornwall, 1977, s. 58, 61. 
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till Carolina Rediviva. Samma år invigdes dessutom byggnaden med kungligt 
deltagande i den ännu inte färdiginredda festsalen.89 

Först 1841 var byggnaden till stora delar färdig och de över 100 000 
volymerna kunde bäras till det nya biblioteket av academiens lärare och 
studenter.90  Den 31 oktober 1841 skriver professorn och bibliotekarien 
Schröder i ett brev till professor Blomquist i Helsingfors, hur lycklig han är 
över att biblioteket nu är färdigt. Enligt detta brev började flytten den 12 
augusti och att den var avslutad den 1 september. Bibliotekets böcker var då 
systematiskt uppställda och fanns tillgängliga för lån i oktober samma år.91 

I Sundvalls ritningar kan man se planerna på en biblioteksbyggnad i tre 
våningar. I bottenvåning skulle det bl.a. finnas plats för auditorier. I våningen 
ovanför, den sk. första våningen, fanns den egentliga biblioteksvåningen med 
boksalar osv. I våningen högst upp, den sk. andra våningen, fanns den stora 
festvåningen med tillhörande rum. Bibliotekets fasad var hållen i en stram och 
återhållsam stil som påminde om de italienska renässanspalatsen.92 

När Hjelm tog över som arkitekt förändrades planerna för bibliotekets 
inredning. Den praktinredning som Sundvall hade planerat ändrades under 
Hjelms överinseende till en mer dekorativ barockartad interiör. Men på grund 
av de ekonomiska problem som biblioteksbygget drogs med samt bibliotekarie 
Schröders önskan om en enkel inredning övergavs även dessa planer. 
Inredningen av bibliotekets festsal slutfördes aldrig. Inte heller uppfördes de  
flyglar som skulle ha varit placerade på  bibliotekets baksida och som fanns 
med på både Sundvalls och Hjelms ritningar.93 

Det är svårt att få något grepp om vad biblioteket till slut kostade. I 
texterna av Annerstedt, Lange, Areen och Hornvall nämns summor som 
varierar mellan ca 437 000 och 315 000 riksdaler.94 Helt klart är att 
byggnationen blev dyrare än vad som var beräknat.95 

 
 
 

                                                 
89 Areen , 1919, s. 44, Lange, 1986 s . 26. 
90 Areen,  1919, s. 44-45. 
91 Brev från  Shröder till professor Blomquist, Helsingfors daterat Upsala d 31 oktober 1841. UUB:s 
arkiv, BI Utgående brev 1785-1881.  
92 Hornwall, 1977, s. 61-63. 
93 Hornwall, 1977, s. 78 -79, Lange, 1986, s. 26. 
94 Annerstedt, Claes, 1897, Upsala universitets bibliotek 1872-1896, s. 2, Lange, 1996, s. 28, Areen,. 
1919, s. 45. 
95 Hornwall, 1977, s.  61. 



 26 

Att ställa böcker i tredubbla rader -  om 
perioden fram till 1870 

 
Under planeringen och byggnationen av Carolina Rediviva hade byggnadens 
biblioteksdel fått stå tillbaka för universitetets behov av en praktfull 
solennitetssal med tillhörande praktfull huvudtrappa.96 Detta ledde till att 
värdefulla utrymmen för biblioteket åsidosattes. På en del ställen ledde 
fönstren, trots sin utformning och placering, till att biblioteket led av 
undermålig belysning. Dessutom var de långa förbindelserna inom biblioteket 
ett problem för personalen.97 

När det gäller interiören hade arkitektens planering med väggställda 
bokhyllor inneburit ett stort slöseri med nödvändigt utrymme för uppställning 
av böcker. I bottenvåningen var de sju meter höga boksalarna inte utformade 
som gallerihyllor utan långa stegar fick användas för att ta ned böckerna. Detta 
påverkade naturligtvis hanteringen av framtagning av böcker negativt då det 
tog lång tid att ta ned materialet i fråga.98 

För personalens del var situationen vid biblioteket icke ändamålsenlig. 
Bristen på lämpliga arbetsrum var påtagliga. Ett antal rum vid 
biblioteksbyggnadens södra gavel användes för detta ändamål. Dessa var dock 
väldigt små och de var dessutom svåra att hålla varma då de låg mot yttermurar 
och icke uppvärmda rum.99    

Även bibliotekets övriga arbetsutrymmen var undermåliga. I ett antal rum i 
bibliotekets mellersta våning låg bibliotekets utlåningsutrymmen. Det var 
också här som en del av det viktigaste katalogiseringsarbetet genomfördes. 
Dessa låg ofta i mörker när fönstren i rummet inte gav tillräckligt med ljus. 
Dessutom var ventilationen dålig, något som blev påtagligt när många besökare 
och personal emellanåt vistades där. Därtill bör nämnas att det inte fanns några 
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riktiga läsesalar, vilket ledde till att personalen var tvungen att placera 
besökarna runt omkring i biblioteket, något som försvårade översynen över 
dessa. En annan faktor som gjorde att det nya biblioteket inte kunde betraktas 
som en bra arbetsplats var bristen på uppvärmingsmöjligheter. Detta ledde till 
att temperaturen i bibliotekets olika utrymmen ibland kunde gå ner ända till tio 
minusgrader vintertid. Styffe poängterar att både universitetsbiblioteken i 
Helsingfors och Köpenhamn länge hade haft tillgång till värmeledningar.100 

Men det största problemet var dock bristen på utrymmen för den alltjämt 
ökande samlingen vid biblioteket. Vid Carolinabyggnadens tillkomst 
beräknades antalet böcker i samlingen uppgå till ca 74 000. 1871 hade denna 
siffra stigit till omkring 200 000 volymer, varav 26 000 utgjordes av dubletter. 
Den årliga tillväxten beräknades mellan åren 1813-1872 ligga på 2172 volymer 
för att 1872-1886 uppgå till ca 3666 volymer.101 

Utrymmet för det ökande antalet volymer var för litet mot vad man hade 
planerat för under byggnadsskedet. Bibliotekets bokhyllor var dock 
konstruerade på ett sådant sätt att man kunde ställa två- eller till och med 
tredubbla rader med böcker. Men det här sättet att placera böckerna försvårade 
framtagningen av verken i fråga, något som påverkade servicen till låntagarna. 
Materialet var uppdelat efter vetenskapliga ämnen. Detta indelningssystem 
ledde till återkommande omplaceringar vid olika tillfällen. Det var därmed 
svårt att överblicka hur mycket utrymme som skulle komma att behövas i 
framtiden. Klart var att biblioteket stod inför en situation när detta 
utställningssystem inte längre kunde upprätthållas på grund av platsbrist.102 

Bristen på utrymmen m.m. resulterade i att Universitetets styrelse 1865 
lämnade in en ansökan till kungen om statsmedel för att husets biblioteksdel 
skulle kunna utökas med en flygel i byggnadens södra del samt att 
värmeledningar skulle installeras. Denna var en anhållan som kom att 
förnyades 1871.103  

Vid en motion i Riksdagen 1872 avslogs förlaget då man ansåg att det 
fanns utrymmen inom den befintliga biblioteksbyggnaden som inte utnyttjades. 
Med detta avsågs den så kallade solennitetssalen. Oenigheten var stor och det 
skulle dröja ända fram till 1888 innan frågan om bibliotekets underkapacitet för 
uppställning av nyförvärv och äldre samlingar kunde lösas. Redan 1873 hade 
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Per Ulrik Stenhammar upprättat ett förslag om tillbyggnad av biblioteket. Det 
skulle dröjde dock fram till 1886 då Carl August Kihlberg lade fram ett, från 
Stenhammars plan omarbetat, förslag för riksdagen 1886. Detta ansågs dock 
för kostsamt varpå det omarbetades ännu en gång och slutligen kunde antas av 
1888 års riksdag. Frågan om uppvärmning löstes mycket tidigare. Redan 1876 
anslog riksdagen medel för installation av värmeledningssystem obeaktat om 
frågan om en tillbyggnation fick en lösning.104 

 

Bibliotekets organisation och personal 
 

I både förordningarna från 1796 och 1850 nämns ett antal yrkeskategorier som 
en del av bibliotekets personalstyrka. Enligt dessa dokument fanns det    
tjänstetitlar som bibliotekarie och vice bibliotekarie. Dessutom fanns det vid 
biblioteket ordinarie amanuens, lidenianska amanuens samt extra ordinarie 
amanuens och vaktmästare. Vid en jämförelse mellan de yrkeskategorier som 
nämns i reglementena och de som nämns i Academiens respekive 
Universitetets catalog för perioden 1840-1870 finner man att 
ämbetskategorierna stämmer på så sätt att de utgör bibliotekets grundstomme 
när det gäller personalens omfattning och tjänstetitlarnas indelning. Det finns 
dock vissa avvikelser. Vid en genomgång av ovan nämnda kataloger har jag 
funnit att bibliotekets personal och organisation under den här perioden 
genomgick tre utvecklingsfaser.105  

Den första fasen sträcker sig för undersökningsperiodens räkning från 
vårterminen 1840 och fram till höstterminen 1846, då bibliotekets 
personalstyrka berstår av en bibliotekarie, en vice bibliotekarie, en extra 
ordinarie vice bibliotekarie, en ordinarie amanuens, en amanuensis lidenianus. 
Dessutom finns det under perioden mellan fem och nio extra ordinarie 
amanuenser samt 1 vaktmästare.106   

Den andra fasen inleds vårterminen 1847 då bibliotekets organisation  
utökas med en tjänst som 2:a ordinarie amanuens. Denna tjänst kommer att 
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bestå som en del bibliotekets organisation under resten av den här uppsatsens 
undersökningsperiod. Bibliotekets andra organisationsfas varar fram till och 
med höstterminen 1864. Bibliotekets organisation består  under den här 
perioden av en bibliotekarie, en vice bibliotekarie, en ordinarie amanuens, en 
2:a ordinarie amanuens och amanuensis lidenianus. Dessutom finns det under 
den här perioden mellan fyra och tio extra ordinarie amanuenser. Dessutom 
finns det mellan en och två vaktmästare.107 

En mindre och tillfällig förändring av den här organisationsmodellen sker 
under vårterminen 1857 och höstterminen 1857 då en tillförordnad vaktmästare 
anställs. Men efter sistnämnda termin återgår organisationen till att ha samma 
utformning som före vårterminen 1857.108 

En större förändring i bibliotekets organisation är den som sker 
höstterminen 1864. I oktober 1863 avgår den dåvarande bibliotekarien Fant. 
Denna tjänst blir inte tillsatt förrän vårterminen 1864 då Styffe axlar Fants 
mantel. Samtidigt får den före detta bibliotekarien Fant titeln Emeritus: en titel 
som han behåller fram till vårterminen 1872.109  

För övrigt består bibliotekets organisation under perioden höstterminen 
1864 och framledes under resten av undersökningsperioden av en bibliotekarie, 
en vice bibliotekarie, en ordinarie amanuens, en 2:a ordinarie amanuens och en 
amanuensis lidenianus. Dessutom finns det under den här perioden mellan två 
och fem extra ordinarie amanuenser. Därtill är en till två vaktmästare anställda 
vid biblioteket.110 

Om man därefter ser till bibliotekets personaltäthet ser man att det totala 
antalet personer som arbetade vid biblioteket vid en given tidpunkt inom 
tidsramen för den här uppsatsen inte varierar speciellt mycket. Det lägsta 
antalet (beroende på om inte räknar Fants emeritustitel som en aktiv 
ämbetsman som arbetar vid biblioteket) finner vi under höstterminen 1865, 
vårterminen 1866 samt höstterminen 1868 och vårterminen 1869 då personalen 
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i princip endast var åtta stycken till antalet. Störst personalstyrka hade man 
vårterminen 1855 då det arbetade sexton stycken personer vid biblioteket.111 

Annars låg personalstyrkan generellt på tio till tolv personer terminsvis. 
Om man ska beskriva någon form av utvecklingstendens när det gäller 
personaltäthet är det snarare så att personalen minskar från omkring tretton till 
sexton personer för perioden 1840- 1859 till cirka tio personer från och med 
höstterminen 1860 och fram till höstterminen 1870.112 

Enligt min mening är det märkligt att inte personalen fick en kraftig 
förstärkning så att t.ex. framtagningen av böcker kunde skötas på ett smidigt 
sätt. Undersökningen av bibliotekets personal uppvisar nämligen inte någon 
entydig uppgång under perioden 1840-1870. I det här skedet av 
undersökningen finns det dock ingenting som skulle kunna ge en 
tillfredsställande förklaring till detta. 

 

Bibliotekarier under perioden 1840-1870 
 

Under perioden 1840-1870 är det tre personer som innehar positionen som  
bibliotekarie vid universitetsbiblioteket nämligen Johan Henrik Schröder, Carl 
Johan Fant och Carl Gustaf Styffe.113  

Schröder efterträdde Pehr Fabian Aurivillius som bibliotekets bibliotekarie 
1830 och kom att inneha denna tjänst fram till sin död 1857.114 1858 ersatte 
Carl Johan Fant, Schröder som bibliotekarie och innehade denna tjänst  fram 
till 1863. I och med Fants tillträde upphörde traditionen med det dubbla 
tjänsteinnehavet: att bibliotekarien för universitetsbiblioteket även innehade en 
akademisk tjänst som professor i litteraturvetenskap vid universitetet. En 
position som till exempel Schröder hade från och med 1830.115 

En förklaring som jag kan tänka mig till denna utveckling är att tjänsten 
som bibliotekarie respektive professor hade börjat ta så pass mycket tid  i 
anspråk att det inte var möjligt att inneha båda dessa tjänster samtidigt. 
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Den sista bibliotekarien som hamnar inom de tidsmässiga ramarna för den 
här uppsatsen är Carl Gustaf Styffe. Vårterminen 1864 står biblioteket utan 
ledare. Men redan följande termin har frågan lösts och Styffe får tjänsten och 
förblir därvid fram till och med höstterminen 1882. Därefter dröjde det fram till 
höstterminen 1883 innan bibliotekstjänsten övergår till Claes Annerstedt.116  

 

Universitetsbibliotekets personal och dess uppgifter 
Enligt den förordning som styrde bibliotekets verksamhet från 1796 var det 
bibliotekarien som var huvudman för biblioteket. Bibliotekarien var dessutom  
ansvarig för samlingarnas vård samt att böcker m. m. köps in.117  

Bibliotekarien hade även till uppgift att fortsätta med de serier och de 
journaler som redan fanns i biblioteket. Personen i fråga skulle även se till att 
det svenska materialet kom in och placerades i biblioteket.118  

Enligt samma förordning hade bibliotekarien ansvar för att det material 
som konsistoriets ledamöter ville ha också köptes in. Det var även 
bibliotekarien som kvitterade ut de anslag som biblioteket har rätt till. Han 
skulle utöver det redovisa bibliotekets utgifter och räkningar inför det 
akademiska konsistoriet. Bibliotekarien skulle dessutom informera akademiens 
rektor om vad som har hänt i biblioteket vid varje dag som biblioteket hade 
öppet. Bibliotekarien hade därtill ansvar för att de böcker som donerades eller 
köptes in till biblioteket blev införda i särskilda katalog för detta ändamål.119 

I det reglemente för bibliotekets vård som upprättades 1850 tillskrivs 
bibliotekarien rollen som bibliotekets förste ämbetsman. Även här står det att 
han är ansvarig för den omedelbara vården av biblioteket och att han i den här 
frågan är ansvarig inför konsistoriet. Bibliotekarien är den som ska leda och 
fördela arbetet vid biblioteket mellan de personer som arbetade där. En uppgift 
som bibliotekarien mer eller mindre förlorat är den som primärt ansvarig för 
införskaffande av litteratur m.m. till biblioteket. Den uppgiften övergick till  
bibliotekskommissionen (en verksamhet som jag återkommer till senare).120  

                                                 
116 Upsala universitets katalog för vår-terminen 1864 till Upsala universitets katalog för höst-terminen 
1883.  
117 Kongl. Maj:ts nådiga bref och instruction rörande vården af Academiska Bibliotheket i Upsala 1796, 
§ 1. 
118 Kongl. Maj:ts nådiga bref och instruction rörande vården af Academiska Bibliotheket i Upsala 1796, 
§ 1. 
119 Kongl. Maj:ts nådiga bref och instruction rörande vården af Academiska Bibliotheket i Upsala 1796, 
§ 1-4, 26. 
120 Reglemente för universitets-bibliotheket i Upsala. Ups 1850, §1 s opag, § 7 s 5. 
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Det finns ingenting i det material som jag har tagit del av som förklarar 
varför bibliotekarien miste sin roll som huvudansvarig för inköp av litteratur 
och varför denna uppgift övergick till bibliotekskommissionen. 

Enligt reglementet från 1796 är det vice bibliotekariens uppgift att ansvara 
för utlån från biblioteket. Alla lånesedlar vid biblioteket ska lämnas till honom. 
Han är även den som ska se över om de böcker som lånats ut har blivit skadade 
under utlåningsperioden.121 I reglementet från 1850 har de primära 
arbetsuppgifterna inte förändrats nämnvärt. Det är fortfarande vice 
bibliotekarien som har ansvar för utlån av böcker m.m. vid biblioteket. I ett 
avseende har han delat ansvar med bibliotekarien för utlåningsverksamheten. I 
reglementet framhålls det att bibliotekarien och vice bibliotekarien gemensamt 
ska utforma de praktiska lösningarna för registrering av lånen vid biblioteket.122 

Det förekom andra arbetsuppgifter och ansvarsområden som var 
gemensamma för både bibliotekarien och vice bibliotekarien. I 1796 års 
reglemente handlar det mest om att båda  bibliotekarierna gemensamt ska 
upprätta lokalkatalog och se till att alla böcker som kommer till biblioteket 
skrivs in i katalogen samt att de får ett signum innan de förs in i biblioteket. De 
ska även besluta om och genomföra den årligen återkommande inventeringen. 
Dessutom framhålls det att den ena antar den andras ansvarsområden om  
någon av dem skulle bli avskedad.123  

När det gäller ordinarie amanuens och amanuensis lidenianus har dessa 
kategorier lite olika uppgifter enligt 1796 års reglemente. Ordinarie amanuens 
ska hämta böcker vid utlåningstillfällena samt skriva in böcker i bibliotekets 
nominalkatalog och se till att detta är gjort innan de placeras i biblioteket och 
får sitt signum. Den ordinarie amanuensen hade även nyckel till bibliotekets 
manuskriptsamlingar och konstkabinett som han skulle visa för eventuella 
besökare. Den lidenianska amanuensen hade till uppgift att förutom medverkan 
i bibliotekets vanliga arbetsuppgifter, även upprätta en nominalkatalog över de 
böcker som fanns i den lidenianska donationen samt uppföra räkning och 
katalog över de böcker som köptes in genom donationens medel.124 Den 
lidenianska donationen syftar troligtvis på den donation av böcker, 
disputationer, program m m som Johan Henrik Lidén gjorde i början av 1780-
                                                 
121 Kongl. Maj:ts nådiga bref och instruction rörande vården af Academiska Bibliotheket i Upsala 1796, 
§ 16. 
122 Reglemente för universitets-bibliotheket i Upsala. Ups 1850, §27 s 11. 
123 Kongl. Maj:ts nådiga bref och instruction rörande vården af Academiska Bibliotheket i Upsala 1796, 
§ 18, 20, 21, 26. 
124 Kongl. Maj:ts nådiga bref och instruction rörande vården af Academiska Bibliotheket i Upsala 1796, 
§ 5, 28, 29. 
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talet. I en skrift från 1897 beskriver Annerstedt att den lidenianska donationen 
även avlönade en av de ordinarie amanuenstjänsterna.125 Därför är det troligt att 
denna donation även innehöll en ekonomisk del. Innehavaren av denna 
amanuenstjänsten bör vara den som går under namnet den lidenianska 
amanuensen.  

I 1850 års reglemente hade den lidenianska amanuensens arbetsuppgiften 
förändrats till viss del. I detta dokument ska den lidenianska amanuensen vårda 
bibliotekets samling av disputationer och program samt upprätta en katalog 
över denna del av bibliotekets samlingar. Han ska därtill registrera och ordna 
de handskrifter som bibliotekets får in och förfogar över. Den ordinarie 
amanuensen ska som tidigare hjälpa till i arbetet med utlåning.126 

Varken i reglementet från 1796 eller det från 1850 står det speciellt mycket 
om de extra ordinarie amanuenserna eller vaktmästarna och deras 
arbetsuppgifter. När det gäller extra ordinarie amanuenserna ska dessa enligt 
den förstnämnda förordningen ta del av de dagliga göromålen vid biblioteket: 
t.ex. nedtagande och uppsättandet av böcker under de timmar då biblioteket har 
öppet. De extra ordinarie bibliotekarierna ska även skriva av kataloger och 
andra handlingar samt hjälpa bibliotekarien och vice bibliotekarien. När det 
gäller vaktmästarnas uppgifter är informationen än mer knapphändig. Det enda 
som står är att dessa inte får elda i bibliotekets rum utan att bibliotekarien eller 
vice bibliotekarien är närvarande. Om dessa inte kunde närvara så föll denna 
arbetsuppgift på de ordinarie amanuenserna.127 

Även i förordningen från 1850 står en passage med liknande innehåll när 
det gäller upplysningar om vaktmästarnas ansvarsområden och arbetsuppgifter. 
För de extra ordinarie amanuenserna har inte de grundläggande 
arbetsuppgifterna förändrats särskilt mycket: det handlar i hög grad om att 
hjälpa till i utlåningsarbetet vid biblioteket.128  

I de ovanstående kapitlen har bibliotekets organisation och personal samt 
hur arbetet vid universitetsbiblioteket gick till behandlats och då främst under 
perioden 1840 -1870. Men hittills har jag bara berört områden som kan 
betraktas som interna för bibliotekets personal samt olika aspekter som berörde 
olika delar av deras arbete med samlingarna. Jag ska nu gå över till de två 
institutioner som under en del eller under hela undersökningsperioden på olika 

                                                 
125 Davidson, 1971, opag, Walde, 1931, s. 171, Annerstedt, 1897, s. 21. 
126 Reglemente för universitets-bibliotheket i Upsala. Ups 1850, §3 s 4. 
127 Kongl. Maj:ts nådiga bref och instruction rörande vården af Academiska Bibliotheket i Upsala 1796, 
§ 30. 
128 Reglemente för universitets-bibliotheket i Upsala. Ups 1850, §5 s4-5. 
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sätt hade betydelse för bibliotekets arbetet med utökandet av samlingarna, 
nämligen konsistoriet och bibliotekskommissionen. 

 

Bibliotekskommissionen och konsistoriets betydelse för 
bibliotekets verksamhet 

 

Uppsala universitetets Konsistorium majus var en av de två institutioner som 
hade betydelse för hanteringen av bibliotekets accession. Från 1850 och 
framledes under resten av undersökningsperioden fanns dessutom 
bibliotekskommissionen. Jag ska nu ge en beskrivning av hur dessa båda 
institutioner och deras ledamöter påverkade införskaffandet av material till 
biblioteket.  

 

Bibliotekskommissionen och dess arbete 
När biblioteket fick en ny förordning 1850 medförde det att bibliotekarien 
förlorade sin ställning som huvudsakligen ansvarig för inköp av  litteratur och 
material till universitetsbiblioteket. Denna funktion gick till stor del över till 
den då nybildade bibliotekskommissionen.129 

I denna grupp ingick bibliotekarien som skulle agera ordförande vid 
kommissionens sammanträden. Dessutom skulle vice bibliotekarien ingå samt 
sex professorer. Professorerna var fördelade mellan de olika fakulteterna, en 
från teologiska-, juridiska-, en från medicinska fakulteten samt  3 från 
filosofiska fakulteten. Varje år avgick två av dessa professorer från 
bibliotekskommissionen. Dessa två platser ersattes genom val inom respektive 
fakultet. Dock kunde de professorer som utträdde ställa upp för nyval om de så 
önskade.130 

Bibliotekskommissionen skulle hålla möte fyra gånger per år: i februari, 
juni, oktober samt december. Därtill kunde man om så behövdes hålla extra 
möten. Under dessa möten avhandlades de förslag på bokinköp som hade 
lämnats in till kommissionen från de olika fakulteterna men även från enskilda 
lärare. Kommissionen skulle undersöka om de föreslagna böckerna kunde 

                                                 
129 Kongl. Maj:ts nådiga bref och instruction rörande vården af Academiska Bibliotheket i Upsala 1796, 
§ 1. Reglemente för universitets-bibliotheket i Upsala. Ups 1850, § 7 s 5. 
130 Reglemente för universitets-bibliotheket i Upsala. Ups 1850, § 7 s5-6. 
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köpas in med tanke på bibliotekets ekonomiska ramar. De skulle även se till att 
de serier och de publikationer som redan påbörjats och inköpts från lärda 
samfund m.m. även fortsättningsvis kom in till biblioteket.131  

När det gäller de ekonomiska ramarna för biblioteket hade kommissionen 
rätt till 2/3 av bibliotekets årliga anslag samt även möjlighet att få ta del av 
eventuella överskottsmedel. Den övriga tredjedelen var avsatt för andra 
kostnader som kunde uppkomma vid biblioteket och som inte kunde tas från 
andra fonder.132  

Om biblioteket blev erbjudet dyra verk till ett rimligt pris men som ändå 
översteg de ramar som satts upp för bokinköp skulle kommissionen anmäla 
detta till konsistoriet som skulle ta ställning till deras begäran. På 
Bibliotekskommissionen ankom det dessutom att komplettera bibliotekets 
samling av äldre svensk litteratur.133  

Bibliotekskommissionen skulle dessutom, under mars månad, lämna in en 
in en förteckning över den litteratur, planscher m.m. som köpts in under 
föregående år till konsistoriet.134 I konsistorieprotokollen för åren 1850 till 1870 
finns det endast sporadiska anteckningar om dessa förteckningar av inköpta 
böcker m.m. eller som det uttrycks i protokollen, kataloger över accessionen 
och rekvisitionen. I konsistoriets protokoll för åren 1851, 1855, 1856, 1866, 
1867, 1870 har jag hittat anteckningar som tyder på att den här typen av 
material lämnades in. I de flesta fall rörde det sig om framställningar som 
berörde accessionen från föregående år. 1866 lämnades dock inte 
accessionsförteckningen in för föregående år utan för 1864. Ser man dessutom 
till datumen för inlämnandet av detta material så gjordes detta inte under mars 
månad som reglementet föreskrev utan under april respektive maj.135  

Utav det material som jag har tagit del av kan man dra slutsatsen att det 
fanns tillfällen då man från bibliotekskommissionen inte följde de instruktioner 
som man hade att utgå i från när det gällde inlämnandet av förteckningar av det 
inköpta materialet till konsistoriet .  

 

                                                 
131 Reglemente för universitets-bibliotheket i Upsala. Ups 1850, § 8-9 s 6. 
132 Reglemente för universitets-bibliotheket i Upsala. Ups 1850, § 10 s 7. 
133 Reglemente för universitets-bibliotheket i Upsala. Ups 1850, § 11 s 7. 
134 Reglemente för universitets-bibliotheket i Upsala. Ups 1850, § 13 s7-8. 
135 UUA Kansliets akriv, konsistorieprotokoll 1851 12april §47; 1855 18april §9; 1856 30april §28; 
1866 28april §10 s 78; 1867 4maj §16 s110; 1870 6april §11s 46-47.  
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Konsistoriet och rektors roll för bibliotekets förvärv och inköp 
Som jag nämnt i föregående kapitel fick konsistoriet information från 
bibliotekarien och bibliotekskommissionen angående de rekvisitioner och 
inköp av litteratur som dessa gjorde till biblioteket.136 Före 1850 finns det 
ingenting i konsistorieprotokollen som tyder på att konsistoriet fick någon 
information om bibliotekets inköp av litteratur.137 

Konsistoriet och universitetets rektor spelade för det mesta en passiv roll 
när det gäller bibliotekets förvärv. I de flesta fall och främst före 1850 är det 
universitetsbibliotekets bibliotekarie som genom s.k. anmälningar ger 
konsistoriet information om vilka gåvor och donationer som kommit in till 
nämnda institution. Ofta handlar det om några få korta rader där givarens namn 
och verkens författare finns namngivna. I vissa fall står det att ett tackbrev ska 
avgå givaren eller donatorn.138 

Bland de anteckningar där bibliotekarien anmäler enskilda bokgåvor är det 
gåvor från enskilda personer som är klart överrepresenterade. Mellan åren 
1841 och 1870 uppgår de till 26 inlägg i konsistorieprotokollen.139 I ett fall är 
det vice bibliotekarien som anmäler en gåva från en privatperson.140 

Därefter kommer anmälningar om gåvor från olika institutioner, 
halvstatliga organ, nationer m.m. Det finns likaledes anteckningar om gåvor 
från andra vetenskapliga institutioner och sällskap. Den 18 november 1844 
anmäler t.ex. bibliotekarien Schröder att universitetet i Oxford skänkte ett 
exemplar av bibliotekskatalogen Catalogus Bibliotheca Bodilea till 
akademien.141  Kungahuset och då främst den regerande kungen och dess 
drottning var aktiva givare av litterära verk till biblioteket. Dessutom kommer 
det även gåvor från andra nationer och deras regenter.142  

                                                 
136 UUA Kansliets akriv, konsistorieprotokoll 185112april §47; 1855 18april §9; 1856 30april §28; 1866 
28april §10 s78; 1867 4maj §16 s110; 1870 6april §11s46-47.  
137 UUA Kansliets akriv, konsistorieprotokoll 1840 AI: 264 - 1850 AI: 274, passim. 
138 UUA Kansliets arkiv, konsistorieprotokoll 1840 AI: 264 - 1870 AI: 294, passim. 
139 UUA Kansliets arkiv, konsistorieprotokoll 1841 4sept §3; 1843 4febr §19; 1843 12juni §7; 1843 
27sept §23; 1843 18okt §20; 1844 15maj §29; 1844 18nov  §32; 1846 21feb §11; 1846 8april §16; 1846 
19aug §3; 1846 4nov §2; 1848 11maj §7 s31; 1849 11juni §7 s111, 1850 6febr §11 s25; 1851 8mars §7 
s17; 1853 30nov §7; 1855 10feb §4; 1856 d29 mars §8; 1856 16maj §21, 22; 1858 25aug  §11s293; 1860 
21juli §3 s322; 1861 25jan §11 s12; 1862 9aug §3 s308-309; 1862 3okt §4 s340; 1870 29jan §24 s19.   
140 UUA Kansliets arkiv, konsistorieprotokoll 1858 27febr §13 
141 UUA Kansliets arkiv, konsistorieprotokoll 1842 29nov §7; 1843 27sept §23; 1844 18nov §32; 1846 
14dec § 14; 1854 9sept §6; 1855 28juli §9; 1855 19okt §7; 1855 14nov §5; 1856 8nov  §14; 1858 8okt §8 
s 438; 1859 17sept §11 s514-515; 1859 10aug §18 s464; 1860 28april §4 s220; 1861 13nov §12 s592; 
1868 12sept §8 s281.  
142 UUA Kansliets arkiv, konsistorieprotokoll 1841 20feb §8; 1843 4feb §19; 1843 28okt §2; 1846 
19aug  §3; 1848 6maj §3 s59; 1855 24maj §15; 1856 15nov §5; 1859 27aug §4 s471; 1859 21okt §5 
s541; 1868 d12 sept §7 s281. 
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När det gäller donationer av större samlingar är dessa endast i mindre grad 
representerade i konsistorieprotokollen. Endast fyra donationer presenterades 
av bibliotekarien.143  

Under undersökningsperioden blir det dessutom allt vanligare att det är 
universitetets rektor som anmäler olika typer av gåvor och donationer till 
bibliotekets samlingar. Det rör sig om material från akademiska inrättningar 
(utländska universitet), utländska beskickningar i Stockholm, gåvor från andra 
länder men även svenska ämbetsmän och statliga institutioner samt enskilda 
personer. Men även det svenska kungahuset finns representerade som givare av 
de gåvor som rektorn presenterar för konsistoriet.144  

I endast ett av samtliga inlägg till konsistoriet är det pro-kanslern som  
anmäler, att han från bibelsällskapet i Stockholm har fått ett exemplar av nya 
testamentet på olika länders språk.145 Någonting som inte heller var vanligt var 
att enskilda konsistoriemedlemmar anmälde böcker som de antingen har fått 
själva eller att de agerar förmedlare från givaren till biblioteket.146  

I en del fall står det endast att ett paket, en bok eller en tidskrift har kommit 
till antingen rektor eller till biblioteket. Det står ingenting om vem det är som 
anmäler gåvan eller i vissa fall inte ens vem den är från. Många gånger står det 
bara att det har kommit ett paket med posten.147 

Utifrån det som har framförts i de två ovanstående kapitlen om konsistoriet 
respektive bibliotekskommissionen kan vi se att deras roll för förvärvet till 
biblioteket under den här perioden skiljer sig åt på olika sätt. Konsistoriets roll 
var i många fall mer övergripande medan man, i och med 
bibliotekskommissionens inrättande 1850, hade en organisation vars enda 

                                                 
143 UUA Kansliets arkiv, konsistorieprotokoll 1841 7juli §14; 1846 19aug §3; 1852 7febr §5 s20; 1860 
16maj §19 s241.  
144 UUA Kansliets arkiv, konsistorieprotokoll 1850 16sept §2 s167; 1859 19nov §8 s600; 1860 29jan 
§10 s20; 1861 2okt §14 s559; 1861 12dec §3 s701-702; 1862 16juli §14 s298; 1864 19maj §11 s316; 
1866 16?mars §2 s15; 1866 11maj §12 s105; 1866 30maj §19 s136; 1868 12juli §11 s253; 1868 
26augusti §2 s274; 1868 12sept §4 s280; 1868 4nov §3 s319-320; 1868 21nov §14 s339; 1869 13mars 
§20 s 96; 1869 27mars §11 s105; 1870 19maj §21 s79. 
145 UUA Kansliets arkiv, konsistorieprotokoll 1853 9sept §1. 
146 UUA Kansliets arkiv, konsistorieprotokoll 1850 12dec §7 s306; 1850 31dec §2 s311; 1863 21maj §5 
s118; 1868 5dec §35 s393. 
147 UUA Kansliets arkiv, konsistorieprotokoll 1841 9okt §2; 1842 18maj §2; 1843 24feb §5; 1845 22nov 
§35; 1846 28maj § 7; 1846 8dec §7; 1848 6maj §4 s60; 1851 23aug §6 s133; 1853 21juli §4; 1854 7juni 
§4; 1856 20aug §10; 1857 17okt §11 s294; 1858 27feb §18 s48; 1858 9juni §  s 250; 1859 30maj §8 
s318-319; 1860 14april §3 s194; 1860 10sept §7 s347; 1860 13okt §10 s370; 1860 21nov §53 s472; 1861 
13mars §7 s57; 1861 1juni §2 s 442; 1861 5juni §6 s445; 1862 17maj §10 s 177; 1862 11sept §4 s319; 
1862 29okt §23 s 402; 1862 8nov §6 s 407; 1862 8dec §17 s 437; 1863 9juni § 3 s162; 1863 22juni §3 s 
182; 1864 9juni §3 s470; 1864 19okt §4 s562; 1864 31dec §2 s667; 1865 21okt §8 s438; 1866 17jan §7 
s2; 1866 28april §6 s73; 1866 1aug §21 s153; 1868 26sept §9 s299; 1869 17juli §13 s147; 1869 3nov §4 
s298; 1870 29jan §16, 17 s16.  
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uppgift var att förvärva nytt material till biblioteket. En uppgift som 
bibliotekarien tidigare mer eller mindre ensamt hade hanterat. Här nedan 
kommer jag nu att i högre grad gå in på hur förvärvet av ny litteratur gick till 
samt vilken typ av litteratur som kom in till biblioteket under den här 
uppsatsens undersökningsperiod. 
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Den vetenskapliga litteraturen och biblioteket 

 

Utan tillgång till en större boksamlings skatter kunna den vetenskapliga verksamheten hos 
läraren och det mera själfständiga studiearbetet hos lärjungen aldrig blifva hvad de böra 
vara, ja! låta i många fall knappast tänka sig. Universitetet kan därför icke fylla sin stora 
bestämmelse att verka för den andliga odlingens  utveckling, därest det saknar ett 
välförsedt bibliotek eller hindras att rätt tillgodogöra sig den förmån däri ligger.[---] För 
ett universitet äro dessa vetandets skatter hvad födan är för kroppen, och får brist inträda, 
blir lifvet i ena som i andra fallet svagt och tynande.148 

 

I de här raderna framställs biblioteket som vetenskapsmannens och 
universitetets kärnpunkt. Det framhålls dessutom att biblioteket är 
oundgängligt för tillkomsten av ny kunskap. Jag ska här nedan försöka ge en 
bild av Uppsala universitetsbibliotek som inköpare och samlare av litteratur 
och tidskrifter men därtill hur och vad som köptes in under perioden 1840-
1870.  

 

Litteraturens väg till universitetsbiblioteket 
 

Det går att urskilja fyra sätt för bibliotekarien och biblioteket att få in material 
till biblioteket. Det handlar dels om de så kallade pliktleveranserna av svenskt 
material, dels rena inköp av litteratur. Det kom dessutom in material genom 
gåvor och donationer samt genom bytesförbindelser med andra universitet och 
lärda sällskap.149 

                                                 
148 Annerstedt, 1887, s. 1-2. 
149 Ågren, 1945, passim, Bring, 1921 passim, UUA Kansliets arkiv. Konsistorieprotokoll, 1840 AI: 264 
– 1870 AI:294, passim, UUB:s arkiv, L  Accesionskatalog I 1841-1849 passim, Upsala Universitets-
Bibliotheks Accessions-Ctalog I 1850-1851 till Upsala Universitets-Bibliothek Accessions-Catalog 1870, 
passim. 
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När det gäller pliktleveranserna sträcker sig deras historia tillbaka till  
senare delen av 1600-talet. Enligt en förordning från den här tiden  förelades  
boktryckarna att skicka in ett exemplar av allt som de producerade till 
Kungliga biblioteket i Stockholm samt universitetsbiblioteken i Uppsala och 
Lund. För Uppsalas del handlade det dock endast om leveranser från 
boktryckare i städerna Stockholm, Uppsala, Strängnäs respektive Västerås.  
Förordning fick inte någon större verkan och under långa tider var det mer 
regel än undantag att tryckerierna inte lämnade in vad de producerade.150  

1707 fick Uppsala universitet rätt till friexemplar från rikets samtliga 
tryckerier. Friexemplaren skulle sändas till Riksarkivet som i sin tur skulle 
sända dem vidare till de berörda universitetsbiblioteken.151 I det här fallet till 
universiteten i Åbo, Lund, Uppsala och Dorpat.152  Vid 1700-talets mitt tog 
berörda personer vid Uppsala universitet initiativ till att utbytet av akademiska 
skrifter med andra svenska universitet utökades. En inbjudan om samarbete 
sändes ut till universiteten i Åbo och Lund. Dessa tackade ja och redan 1746 
kunde utbytet av skrifter producera vid de olika universiteten komma i gång.153  

I och med Rysslands övertagande av Finland 1809 bröts förbindelserna 
tillfälligt med Åbo men kunde återupptas nästintill omgående. En annan 
bytesförbindelse som eventuellt är av ett tidigt datum är den med Greifswald. 
Men säkra bevis för detta finns dock inte förrän 1859.154 Från och med 1764 
översändes dessutom ett exemplar av alla utkomna avhandlingar från Uppsala 
universitet till Vetenskapsakademien. Ett liknande utbyte kom så småningom i 
gång med Kungliga Biblioteket och Riksarkivet, 1868 respektive 1883.155  

Samuel E. Bring poängterar att kunskapen om bytesförbindelsernas 
omfattning för perioden 1800 till 1880 i många fall är ofullständigt utforskad. 
Många av bytesförbindelserna knöts dock på så sätt att ett bibliotek eller 
vetenskapligt sällskap sände bokgåvor till biblioteket som i sin tur sände 
exemplar av det som producerades i Uppsala. Därefter startades i vissa fall en 
kontinuerlig utbytesförbindelse.156  

I och med att Schröder erhöll tjänsten som bibliotekarie kom 
bytesförbindelserna att utökas för att till slut omfatta ett 20-tal utländska 
vetenskapliga institutioner och sällskap: t.ex. knöts kontakter med 
                                                 
150 Ågren,  1945, s. 338-340. 
151 Ågren, 1945, s. 339-340. 
152 Bring, 1921 s. 427. 
153 Bring, 1921 s. 428 f. 
154 Bring, 1921 s. 431 f. 
155 Bring, 1921 s. 434. 
156 Bring, 1921 s. 434 f. 
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universitetsbiblioteket i Kristiania men även med universiteten i Dorpat och 
Göttingen. Men det fanns tydligen inte något större intresse för att under den 
här perioden utöka utbytet med universitet i Tyskland.157  

En viktig utveckling när det gäller utbytet av vetenskaplig litteratur mellan 
olika universitet var föreningen Akademischer Tauschverin som startades i 
Marburg 1816. Uppsala universitet erhöll en inbjudan att delta i detta utbyte av 
vetenskapliga avhandlingar m.m. 1849. Av oförklarliga skäl skulle det dröja 
ända fram till 1859 innan universitetets ledning svarade på denna inbjudan. 
Den 5 mars detta år började Uppsala universitet delta i samarbetet. Intressant 
att notera är att Universitetet i Lund hade varit med ända sedan 1818.158  

Fant fick i uppdrag att fråga Edvard Berling, bibliotekarie vid Lunds 
universitetsbibliotek, om hur de hade lagt upp sitt deltagande i Tauschverin. På 
denna förfrågan fick han också svar i slutet av mars 1859. I brevet från Berling 
står att det vetenskapliga materialet i form av program, föreläsningskataloger, 
accessionskataloger och övrigt akademiskt tryck skulle sändas till speciella 
bokhandlare som därefter sände det vidare till respektive 
universitetsbibliotek.159  

En del av universitetsbibliotekets bytesförbindelser finns nedtecknade i ett 
register som omfattar perioden 1860-1889. Däri finns det på ett löst papper en 
förteckning över samtliga medlemmar i Tauschverin. Det är dock odaterat. I 
listan finns det namnen på 18 tyska universitet samt 12 universitet utanför 
Tyskland (däribland Lund, Kristiania, Helsingfors m.fl. som biblioteket redan 
hade kontakt med) samt ett antal lärda sällskap såsom Academie der 
Wissenshaft zu München, Academie zu Münster, Statbibliothek zu Hamburg 
osv.160 

En annan stor del av bibliotekets förvärv var gåvor och donationer från 
olika personer, länder och institutioner. Jag har redan berört en del av detta i 
kapitlet som handlar om konsistoriet och rektors roll när det gällde bibliotekets 
förvärv. 

Den av bibliotekarierna som var mest aktiv i att skapa kontakter med andra 
vetenskapliga institutioner och få in donationer var Schröder. Under sina resor 
i Europa 1834-36 köpte han in många värdefulla böcker för bibliotekets 

                                                 
157 Bring, 1921 s. 436 f. 
158 Bring, 1921 s. 441. 
159 Bring, 1921 s. 443-445. Brev från Edvard Berling till ?, daterat Lund 29 mars 1859. UUB:s akriv,  
C3 Bref från svenska  institutioner 1804-1881.   
160 Löst blad: förteckning på medlemmarna i den akademiska bytesföreningen, odaterat. UUB:s  arkiv, 
O:1 Leveranser af afhandlingar till institutioner 1860-89.  
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räkning. Schröder hade dessutom kontakter inom rikets högsta kretsar. Dessa 
lyckades han engagera för bibliotekets utveckling. Genom donationer lyckades 
han, enligt Walde, utöka biblioteket på ett sätt som kanske ingen annan 
bibliotekarie lyckades med varken före eller efter honom.161    

1834 fick biblioteket sitt första statsanslag till en summa av 1350 riksdaler. 
Detta ökades 1851 till 4300 riksdaler.162 Enligt reglementet från 1796 hade 
biblioteket dessutom inkomster från bland annat olika avgifter och donationer. 
Biblioteket fick dessutom inkomster från inskrivning av studenter samt genom 
avgifter från befordringar inom akademien. Biblioteket hade även rätt till 
inkomster från akademiens auktioner.163  Förutom den förstnämnda 
inkomstposten förekommer ungefär samma inkomstposter i reglementet från 
1850.164 

När det gäller bibliotekets inköp av litteratur finns det i bibliotekets 
räkenskaper för 1830 till 1849 specifikationer som ger en inblick i från vilka 
källor man köpte in material. Under perioden 1840 till 1849 kom en del av 
litteraturen från bokauktioner. I en hel del fall köpte man böcker från Uppsala 
auktionskammare men även via bokauktioner i Stockholm. 1843 köpte man 
böcker genom ombud på auktioner i Skara och Göteborg. 1846 köptes det 
litteratur vid en bokauktion i Lund.165 

De ansvariga vid universitetsbiblioteket köpte även in litteratur via 
internationella och svenska bokhandlare. Bland de utländska bokhandlarna 
som anlitades mest frekvent var Asher & co i Berlin. Vid enstaka tillfällen 
använde man sig av Wigel i Leipzig Krüger & co i Lübeck, Mauseitius i 
Greifswald, Freytag i Bonn samt Mr Jones bokhandel i London. Bland de 
nordiska bokhandlarna återfinns firmor som Schubatis, Salomons respektive 
Gyldendahls bokhandel i Köpenhamn samt Wasseni & co i Helsingfors.166 

Bland bokhandlare och andra bokförsäljare inom Sveriges gränser var det 
främst från Lundequists bokhandel som man köpte litteratur från men även 
Bonniers, Fritzes och Bagges bokhandel med flera. Förmedling av utländska 
tidskrifter gick genom J.E Boethius. Även privatpersoner sålde böcker eller 
agerade som förmedlare av litteratur till biblioteket.167 

                                                 
161 Walde, 1931, s. 173. 
162 Walde, 1931, s. 174. 
163 Kongl. Maj:ts nådiga bref och instruction rörande vården af Academiska Bibliotheket i Upsala 1796, 
§ 2. 
164 Reglemente för universitets-bibliotheket i Upsala. Ups 1850, § 39 s 13. 
165 UUB:s arkiv, E11 Acad. Bibl. Räkn. 1830-1849 passim. 
166 UUB:s arkiv, E11 Acad. Bibl. Räkn. 1830-1849 passim.  
167 UUB:s arkiv, E11 Acad. Bibl. Räkn. 1830-1849 passim.  
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För perioden 1850 till 1870 finns det ingen lika väl sammanhållen eller 
utförlig källa där man kan få information om varifrån man köpte litteratur. Här 
är man hänvisad till Biblioteks-commissionens protokoll och dokument. Dessa 
är dock sporadiskt och fragmentariskt bevarade. Men utifrån det material som 
finns kan man säga att man åtminstone vid några tillfällen köpte litteratur från 
Bonniers, Lundeqvists och Samson och Wallén m fl. Dessutom finns det 
åtminstone ett inlägg där professor Malmström under en utlandsresa skulle 
köpa litteratur inom ämnet matematik. Förutom det förekommer en anteckning 
om att man vid åtminstone ett tillfälle köpte litteratur från Molbecks bokhandel 
i Köpenhamn samt att man vid åtminstone ett tillfälle införskaffade litteratur på 
bokauktion.168  

I kapitlet ovan har jag undersökt på vilket sätt som den vetenskapliga 
litteraturen kom in till bibliotek. Nu ska jag undersöka vilken typ av material 
som kom till biblioteket. Det är dock en ogörlig uppgift att göra en djupare 
analys av den totala accessionen för perioden 1841-1870 inom ramen för den  
här uppsatsen. Därför kommer jag att koncentrera mig på vad man köpte in av 
utländsk litteratur och tidningar under den här perioden.  

 

Förvärv av utländskt material 1841-1849 
 

Bevarade accessionskataloger för utländskt material vid Uppsala 
universitetsbibliotek finns från höstterminen 1841 och sträcker sig, i sitt första 
skede, fram till och med höstterminen 1849. Under den här perioden finns 
2322 poster registrerade.169  

De är uppdelade i tre grupper efter bokformaten folio, quarto samt  octavo 
samt ett antal sidor som inte har någon titel men som rent kronologiskt och 
tidsmässigt passar in på gruppen octavo. Det är svårt att göra någon närmare 
analys terminsvis, då den som har registrerat böckerna vid ett par tillfällen 
slagit i hop terminer samt vid ett  tillfälle endast angett året och inte terminen. 
Under perioden finns det 125 poster registrerade under folio om man bortser 

                                                 
168 Biblitekskommissionens protokoll med tillhörande PM och uträkningar: 12 juni 1857; 10 juni 1858 
§1, 2, PM 5 juni 1858; 16 okt 1858, PM 15 okt 1858; 17 dec 1858 §1; 26 feb 1858, PM 31dec 1858; 25 
maj 1859, PM 11 okt 1859; 15 okt 1859 §1; 15 dec 1859, PM 13 dec 1859; 15 feb 1860; 12 okt 1860, PM 
9 okt 1860; 15 dec 1860, PM 1? dec 1860; 15 febr 1862, PM 12 febr 1862; 24 maj 1862, PM 29 maj 
1861; 11 okt 1862?, PM 12 okt 1861. UUB:s arkiv, A11 Diverse handlingar rörande biblioteket 1841-
1881. 
169 UUB:s arkiv, L  Accesionskatalog I 1841-1849 passim. 
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från rena gåvor. När det gäller quarto och octavo handlar det om 457 
respektive 1740 poster.170  

Källmaterialet kan också delas in i tre införskaffningsgrupper, dels finns 
det enskilda gåvor registrerats i dessa böcker, dels har man införskaffat 
material genom bokauktioner. Men det finns även ett tredje odefinierat sätt på 
vilket materialet kom in till biblioteket. Då både gåvor och bokauktionsinköp 
finns registrerade kan man eventuellt anta att det här rör sig om rena inköp via 
andra tillgängliga kanaler.171 Det går dock inte med säkerhet att fastställa hur 
det förhåller sig med den här saken. 

Jag kommer inte att gå in på gåvorna här utan koncentrerar mig på de 
övriga två införskaffningssätten. I det här fallet kan vi se en skillnad på så vis 
att man under den här perioden har antecknat 1543 poster införskaffade från en 
icke specificerad inköpskälla och 778 poster inköpta på bokauktioner. Därtill 
finns det en volym som jag inte har kunnat avgöra till vilken av dessa grupper 
som den tillhör. Med dessa siffror är det ganska klart att det inte var genom 
bokauktioner som man fick in huvuddelen av sitt material utan på annat sätt.172  

När det gäller litteraturens geografiska tillhörighet samt tidsmässiga 
fördelning är det även här svårt att i samtliga fall avgöra deras status i detalj. 
Det är endast möjligt att framföra generella drag baserad på den talrika 
informationen som källan i fråga ändå ger. Jag kommer här nedan att göra en 
övergripande jämförande analys mellan  de verks som köptes in på bokauktion 
och de som införskaffades på annat sätt.173  

När det gäller tidsperspektivet kan man säga att när det gäller böcker som 
införskaffats på annat sätt än genom bokauktioner är dessa nästan uteslutande 
från 1800-talets början och fram till 1849. Endast ett fåtal poster visar på 
litteratur från 1700-talet. Detsamma gäller litteratur från 1600-talet.  

Om man ser till de böcker som köptes via bokauktion är det snarare böcker 
före 1800-talet som var av intresse. Den största delen av litteraturen är tryckt 
under 1700-talet. Därefter är det böcker från 1600-talet som köptes in. Endast 
därefter finner vi böcker från 1800-talet. Även böcker från 1500-talet var av 
intresse för de som köpte in material till biblioteket den här vägen.174 

När det gäller det geografiska ursprunget är det tydligt att det 
centraleuropeiskt tyska området är väl representerat i båda 

                                                 
170 UUB:s arkiv, L  Accesionskatalog I 1841-1849 passim. 
171 UUB:s arkiv, L  Accesionskatalog I 1841-1849 passim. 
172 UUB:s arkiv, L  Accesionskatalog I 1841-1849 passim. 
173 UUB:s arkiv, L  Accesionskatalog I 1841-1849 passim. 
174 UUB:s arkiv, L  Accesionskatalog I 1841-1849 passim. 
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undersökningsgrupperna. Därefter kommer Frankrike med Paris i spetsen 
respektive de brittiska öarna med London som ledande stad. Övriga områden är 
Spanien, Italien, Belgien och Holland. Inom Norden är det främst Danmark 
som förekommer i materialet men även Norge. Färre böcker verkar ha sitt 
ursprung i Finland. Några enstaka exemplar har sin geografiska hemvist från  
platser som St Petersburg, Aten, Ultai, New Orleans, Washington m fl. USA är 
inte alls i lika hög grad representerat om man jämför med England och 
London.175  

Det är svårt att säga någonting mer specifikt inom vilka ämnesområden, 
som man köpte in litteratur. Detta dels på grund av källmaterialets indelning, 
dels på grund av att det utifrån de enskilda titlarna i de flesta fall är omöjligt att 
utläsa vad boken handlar om.176  

Även här kan man dock på ett mer övergripande plan och utifrån det stora 
flertalet titlar som ända innehåller information om bokens innehåll ge en 
övergripande bild inom vilka ämnesområden som man köpte in litteratur. 
Främst rör det sig om litteratur inom det historiska området, både modern och 
antik historia. Det historiska materialet omfattar allt ifrån riktigt smala ämnen 
som enskilda regenter eller händelser till mer allmänna historiska översikter 
över enskilda nationer eller epoker. Det kan röra sig om allt från social och 
politisk historia till konst och antikvitetshistoria.177 Andra stora ämnesgrupper 
är religionsvetenskap, filosofi och språkvetenskap eller språkhistoria. 
Dessutom köpte man in en del statsvetenskaplig och medicinsk litteratur.178  

Av de naturvetenskapliga ämnena var det främst biologi och botanik som 
var av intresse. Inom detta områden köptes olika planschverk och floror in. 
Sämre ställt är det med inköp av litteratur som berör ämnen som fysik, 
matematik, kemi och teknik. Dessa är ytterst fåtaliga under de här åren.179 

 

                                                 
175 UUB:s arkiv, L  Accesionskatalog I 1841-1849 passim. 
176 UUB:s arkiv, L  Accesionskatalog I 1841-1849 passim. 
177 UUB:s arkiv, L  Accesionskatalog I 1841-1849 passim. 
178 UUB:s arkiv, L  Accesionskatalog I 1841-1849 passim. 
179 UUB:s arkiv, L  Accesionskatalog I 1841-1849 passim. 
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Samlingarnas tillväxt inom tre ämnesområden 1850-1870 
 

Från och med 1850 och fram till 1885 tryckte universitetsbiblioteket en 
förvärvskatalog över all utländsk litteratur som köptes in eller som gavs i gåva 
till biblioteket under de här åren. Dessutom finns det en del större och 
sammanhållna donationer publicerade i dessa volymer.  

De olika accessionskatalogerna är som minst uppdelade i 14 olika 
ämnesområden och som mest 16 stycken. Materialet är i princip indelat i 
följande kategorier: teologi, juridik och statsvetenskap,  medicin, naturhistoria, 
specifikt naturvetenskapliga ämnen (matematik, astronomi, fysik, kemi och 
teknologi), filosofi och pedagogik, filologi med underindelningarna orientalisk, 
klassisk antik- och modern litteratur. Dessutom historia, geografi, etnografi 
samt statistik. Ett annat ämnesområde var arkeologi, konsthistoria och 
numismatik. Därtill finns ämnesområdet litteraturhistoria, bibliografi, biografi. 
Avslutningsvis fanns dessutom området skrifter från lärda sällskap och 
akademier samt vid ett par enstaka tillfällen ämnesområden som kartor 
respektive handskrifter.180  

De olika ämnesområdena har en ganska stabil utveckling när det gäller 
ämnesindelning och gruppering. Det finns dock en del fall där man kan se en 
utveckling inom grupperna. En sådan utvecklingsform är den mot att förenkla 
titeln och ta bort ämneselement som var en del av den  existerande eller det 
ursprungliga ämnesområdet. Det handlar med andra ord inte om att ta bort 
ämneselement utan snarare mot rena förenklingar av namnet på gruppen. Ett 
exempel på detta är ämnet teologi är titeln förändras från Theologi, Patristik, 
Kyrkohistoria till Theologi, Biblia, Exegetik etc. till den slutgiltiga 
benämningen Theologi och Kyrkohistoria.181  

En mer omfattande förändring är den då nya ämnesgrupper slås ihop med 
äldre, redan existerande ämnesgrupper. Den grupp som genomgår den mest 
intressanta men också den mest tillfälliga förändringen är den med titeln 
Mathematik, Astronomi, Physik, Chemi, Thechnologi. I accessionskatalogerna 

                                                 
180 Upsala Universitets-Bibliotheks Accessions-Catalog  I 1850-1851 till Upsala Universitets-Bibliothek 
Accessions-Catalog 1870, passim. 
181 Upsala Universitets-Bibliotheks Accessions-Catalog I 1850-1851 till Upsala Universitets-Bibliothek 
Accessions-Catalog 1870, passim. 
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från 1861 och 1862 får den ett tillägg i form av Industri. Detta försvinner och 
finns inte med i titeln vare sig före eller efter dessa två årtal.182 

De tre ämnesområden som genomgick de största förändringarna är de som 
berör ämnesområdena historia med tillhörande ämnen samt arkeologi, 
konsthistoria m.m. Mellan (1850-1851) och (1856-1857) innehåller den 
historiska delen Historie, Geographi, Ethnographi etc. Efter 1857 och fram till 
1866 är titeln Historie, Geographi, Statistik. Därefter innehåller ämnesområdet 
alla de  föregående årens ämnen, det vill säga historia, etnografi, geografi och 
statistik. När det gäller det arkeologiska och konsthistoriska ämnesområdet har 
det en ganska konstant benämning från 1850-1870. I princip har den titeln 
Archaeologi, Numismatik, Konsthistorie. I katalogerna 1861 respektive 1868 
finns dock inte numismatiken med.183 

De övriga ämnesområdena däremot har en ganska stabil indelning. Den 
grundindelning som finns i katalogen från 1850 bibehålls i princip genom hela 
undersökningsperioden. Dock med de undantag som jag har presenterat här 
ovan. 

 

Accessionens totala totala omfång, 1850-1870 
  

Under perioden 1850-1870 finns det 16042 poster registrerade i 
accessionskatalogerna. Från 1850 och fram till 1859 är den inköpta litteraturen 
presenterad för två år. Från och med 1860 och framåt förändras detta då man 
istället har valt att presentera materialet årsvis. Detta gör det svårt att 
genomföra en jämförelse mellan de olika åren. Jag har dock tagit mig friheten 
att räkna ut ett medeltal för de kataloger som består av två sammanslagna år 
genom att ta den totala summan och dela den med två. Det här gör ändå att 
man får ett grepp om utvecklingen för dessa år.184  

Om man ser till tabell 1 finner man att det under åren fram till och med 
1859 som mest införskaffades 721 verk under ett år. Den lägsta siffran för 
dessa år är den för åren 1850-1851 då man i medeltal köper in 340,5 verk för 
vardera åren. Från och med 1860 ökar dock detta till att årligen omfatta 

                                                 
182 Upsala Universitets-Bibliotheks Accessions-Catalog I 1850-1851 till Upsala Universitets-Bibliothek 
Accessions-Catalog 1870, passim. 
183 Upsala Universitets-Bibliotheks Accessions-Catalog I 1850-1851 till Upsala Universitets-Bibliothek 
Accessions-Catalog 1870, passim. 
184 Upsala Universitets-Bibliotheks Accessions-Catalog I 1850-1851 till Upsala Universitets-Bibliothek 
Accessions-Catalog 1870, passim. 
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omkring 900 till 1000 verk per år. För åren 1869 och 1870 ser man än en gång 
en nedgång i antalet registrerade poster då man för dessa poster kan nämna 
siffrorna 763 respektive 709. Det ska här tilläggas att jag med post i princip 
menar bibliografisk post. Detta gör att posten i bland går utöver ramen för en 
enskild bok. Därmed kan det ibland  röra sig om en bok som utgörs av ett antal 
volymer m m.185  

Orsaken till varför denna plötsliga uppgång av antalet registrerade poster 
efter 1859 har inte övriga källor givit något svar på. Inte heller de följande åren 
av relativt stabil mängd av införskaffad utländsk litteratur ger någon förklaring. 
Ännu mer oförklarligt är att det sker en minskning under åren 1869 respektive 
1870. Kanske skulle det visa sig någon mer uttalad utvecklingstendens om man 
undersökte följande accessionskataloger fram till och med att de avslutas 1885. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
185 Upsala Universitets-Bibliotheks Accessions-Ctalog I 1850-1851 till Upsala Universitets-Bibliothek 
Accessions-Catalog 1870, passim. 
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Tabell 1 

Antal poster i accessionskatalogerna åren 1850-1870 

 

År Antal poster 

1850-1851 681 / medelantal per år 340,5 

1852-1853 956 / medelantal per år 478 

1854-1855 1442 / medelantal per år 721 

1856-1857 1368 / medelantal per år 684 

1858-1859 1342 / medelantal per år 671 

1860 924 

1861 926 

1862 1205 

1863 998 

1864 916 

1865 1077 

1866 902 

1867 903 

1868 930 

1869 763 

1870 709 

Summa 16042 

Källa: Upsala Universitets-Bibliotheks Accessions-Catalog I 1850-1851 I Upsal univ. bibl. 
Acc. Catalog I-VI 1850- 1860. till Upsala Universitets-Bibliothek Accessions-Catalog 1870 I 
Upsal univ. bibl. Acc. Catalog XIV-XXI 1868-1875.  
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Förvärvet inom tre ämnesområden en jämförelse 
 

För att fördjupa analysen av vilken typ av litteratur och material som man 
köpte in har jag valt att närmare undersöka tre ämnesområde, nämligen det 
teologiska, det specifikt naturvetenskapliga som inkluderar ämnen som 
matematik, astronomi m.m. samt det historiska ämnesområdet.186 

Om man ser till hur stora kvantiteter som köptes in inom vart och ett av 
dessa områden kan man säga att det inom det historiska ämnesområdet totalt 
har registrerats flest poster. Under åren 1850-1870 totalt 3113 stycken. 
Därefter kommer det teologiska materialet med 1559 poster. Till slut kommer 
det specifikt naturvetenskapliga materialet med 916 poster.187  

När det gäller det teologiska ämnesområdet kan man inte se någon klar 
utvecklingstendens, vare sig positiv eller negativ för de här åren. Som lägst 
förekommer 30 poster som är medeltalet för för åren 1850-1851. Som högst 
förekommer 116 poster år 1863 (se tabell 2). För det som jag kallar specifika 
naturvetenskapliga området kan man inte heller se någon klar 
utvecklingsriktning. Som lägst förekommer 11 poster vilket är medeltalet för 
åren 1850-1851 och det högsta antalet poster förekommer år 1862 med 74 
poster (se tabell 3). När det gäller det historiska området kan man säga att för 
de åren som presenteras två och två kan man se en kraftig uppgång från i 
medeltal 51 poster 102 för åren 1850-1851 till 179 poster i medeltal för åren 
1858-1859 för att mellan åren 1860 till 1862 ligga mellan 245 poster och 280 
därefter sjunker det i princip årligen för att landa på ca 150 poster under de 
sista åren fram till och med 1870 (se tabell 4).188  

Över lag för alla de tre ämnesområdena är det modern litteratur som 
biblioteket köper in. Med modern menar jag att det mesta av litteraturen som 
köps in är från 1800 och fram till och med det år som respektive katalog 

                                                 
186 Upsala Universitets-Bibliotheks Accessions-Catalog I 1850-1851 till Upsala Universitets-Bibliothek 
Accessions-Catalog 1870, passim. 
187 Upsala Universitets-Bibliotheks Accessions-Catalog I 1850-1851 till Upsala Universitets-Bibliothek 
Accessions-Catalog 1870, passim. 
188 Upsala Universitets-Bibliotheks Accessions-Catalog I 1850-1851 till Upsala Universitets-Bibliothek 
Accessions-Catalog 1870, passim. 



 51 

omfattar. T.ex. om det gäller katalogen från 1850-1851 så är litteraturen främst 
från 1851 bakåt med ca två decennier.189  

 

Tabell 2  

Accession inom teologiska området 1850-1870 

 
År Antal poster 

1850-1851 60 / 30 per år 

1852-1853 126 / 63  

1854-1855 177 / 88,5  

1856-1857 157 / 78,5  

1858-1859 162 / 81  

1860 112 

1861 90 

1862 88 

1863 116 

1864 79 

1865 58 

1866 53 

1867 111 

1868 56 

1869 70 

1870 44 

Summa 1559 

Källa: Upsala Universitets-Bibliotheks Accessions-Catalog I 1850-1851 I Upsal univ. bibl. 
Acc. Catalog I-VI 1850- 1860. till Upsala Universitets-Bibliothek Accessions-Catalog 1870 I 
Upsal univ. bibl. Acc. Catalog XIV-XXI 1868-1875.  

 
 
 

 

                                                 
189 Upsala Universitets-Bibliotheks Accessions-Catalog I 1850-1851 till Upsala Universitets-Bibliothek 
Accessions-Catalog 1870, passim. 
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Tabell 3  

Accession inom specifikt naturvetenskapliga ämnesområdena, till exempel matematik, 
astronomi, kemi, fysik, teknologi och vid ett par tillfällen industri 1850-1870. 

 

År Antal poster 

1850-1851 22 / 11 per år 

1852-1853 35 / 17,5  

1854-1855 65 / 32,5 

1856-1857 119 / 59,5 

1858-1859 97 / 48,5 

1860 49 

1861 65 

1862 74 

1863 45 

1864 51 

1865 45 

1866 61 

1867 46 

1868 51 

1869 46 

1870 45 

Summa 916 

Källa: Upsala Universitets-Bibliotheks Accessions-Catalog I 1850-1851 I Upsal univ. bibl. 
Acc. Catalog I-VI 1850- 1860. till Upsala Universitets-Bibliothek Accessions-Catalog 1870 I 
Upsal univ. bibl. Acc. Catalog XIV-XXI 1868-1875.  
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Tabell 4  

Accession inom det historiska ämnesområdet 1850-1870. 

 
År Antal poster 

1850-1851 102 / 51 per år 

1852-1853 167 / 83,5 

1854-1855 233 / 116,5 

1856-1857 176 / 88 

1858-1859 358 / 179 

1860 245 

1861 240 

1862 280 

1863 183 

1864 197 

1865 178 

1866 143 

1867 169 

1868 145 

1869 146 

1870 151 

Summa 3113 

Källa: Upsala Universitets-Bibliotheks Accessions-Catalog I 1850-1851 I Upsal univ. bibl. 
Acc. Catalog I-VI 1850- 1860. till Upsala Universitets-Bibliothek Accessions-Catalog 1870 I 
Upsal univ. bibl. Acc. Catalog XIV-XXI 1868-1875.  
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Det är främst inom ämnet teologi som man köper in någon större mängd äldre 
litteratur och då är det oftast frågan om litteratur från 1700-talet. Inom 
ämnesgruppen historia är det främst under undersökningsperiodens tidigare del 
som man finner äldre litteratur och även här främst böcker från 1700-talet. 
Inom den naturvetenskapliga delen är det nästintill uteslutande modern 
litteratur som biblioteket köper in. Det är endast i katalogerna från 1856-1857 
respektive 1858-1859 som man finner ett par verk från 1700-talet.190  

När det gäller den geografiska fördelningen av de litterära verken som 
kommer in till biblioteket kan man i huvudsak dela in dessa i fem områden: 
den anglosaxiska, den centraleuropeiskt tysktalande (främst de länder som vi i 
dag kallar Tyskland, Österrike, Schweiz), östeuropa, södra Europa samt 
norden. När det gäller det teologiska området har litteratur från den 
centraleuropeiska och tyska sfären en stark ställning bland den litteratur som 
köps in. Annars är det från Frankrike och de Brittiska öarna som det mesta av 
litteraturen kommer från. Där är orterna Paris, London och i viss mån 
Edinburgh framträdande. Så småningom börjar det även dyka upp litteratur 
från USA och då är det orter som New York och Philadelphia som är av 
betydelse.191 

När det gäller det naturvetenskapliga området som innehåller ämnen som 
matematik, fysik, kemi, astronomi och teknik är är det till en början en liten 
övervikt av litteratur från det franska området. Så småningom tar det  
centraleuropeiskt tyska litteraturen över. Även den anglosaxiska litteraturen 
har en ledande ställningen. Därtill kan man notera att det även kom material 
från St Petersburg och Ryssland.192  

Inom det historiska området är det främst litteratur ifrån det 
centraleuropeiskt tyska området som böcker och material kommer från även 
om ett stort antal böcker också  kommer från Frankrike respektive Belgien. De 
anglosaxiska områdena är också väl representerade både när det gäller de 
brittiska öarna och USA. Geografiska områden som i mindre grad är 
representerade i samtliga av de tre ämnesområdena är Italien, Spanien och 

                                                 
190 Upsala Universitets-Bibliotheks Accessions-Catalog I 1850-1851 till Upsala Universitets-Bibliothek 
Accessions-Catalog 1870, passim. 
191 Upsala Universitets-Bibliotheks Accessions-Catalog I 1850-1851 till Upsala Universitets-Bibliothek 
Accessions-Catalog 1870, passim. 
192 Upsala Universitets-Bibliotheks Accessions-Catalog I 1850-1851 till Upsala Universitets-Bibliothek 
Accessions-Catalog 1870, passim. 
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Holland. Inom det historiska området förekommer även Rio de Janeiro och 
Brasilien som geografiska områden från vilken litteratur kom från.193 

När det gäller Norden är det tydligt att det är Danmark och framförallt 
Köpenhamn som har en särställning när det gäller det vetenskapliga material 
som kommer in till biblioteket inom de tre utvalda ämnesområdena. Men även 
Norge med Kristiania finns med. Endast i undantagsfall kommer det litteratur 
från Finland. Litteratur som producerats inom de (nuvarande) nordiska 
länderna förekommer inom alla de tre ämnesområdena. De är dock färre i antal 
än de som kommer från det centraleuropeiska, franska respektive anglosaxiska 
områdena. De är däremot fler i antal räknat, än de som kommer från Östeuropa, 
Spanien och Italien.194  

Det är tydligt att det är litteratur som är tryckt i Europa som är 
dominerande i undersökningsmaterialet. Det är dock den centraleuropeiska  
tyska litteraturen som generellt sett verkar ha varit den viktigaste.  Men man  
märker också att större mängder litteratur köptes in både från det anglosaxiska 
respektive franska området inom de historiska, teologiska och 
naturvetenskapliga ämnena. Det är också värt att notera att de nordiska 
länderna också är representerade. Här har Danmark som sagt var ett visst 
övertag gentemot de övriga nordiska länderna.  

                                                 
193 Upsala Universitets-Bibliotheks Accessions-Catalog I 1850-1851 till Upsala Universitets-Bibliothek 
Accessions-Catalog 1870, passim. 
194 Upsala Universitets-Bibliotheks Accessions-Catalog I 1850-1851 till Upsala Universitets-Bibliothek 
Accessions-Catalog 1870, passim. 
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Diskussion 

 
Den här uppsatsen har haft ett dubbelt syfte. Å ena sidan har jag haft för avsikt 
att undersöka bibliotekets utveckling mellan åren 1840 och 1870 utifrån dess 
arbete med förvärv av nytt material till biblioteket och då främst inköp av 
litteratur producerad och framställd utanför Sveriges gränser. Å andra sidan har 
jag haft ambitionen att försöka visa på hur det här arbetet påverkades av de 
förändringar som skedde i samhället, inom universitetsvärlden och inom 
universitetsbiblioteken vid den här tiden.  

Av betydelse för arbetet med samlingarna var den nya 
biblioteksbyggnaden Carolina Rediviva. Genom byggandet av det nya 
biblioteket skulle samlingarna få mer plats. En annan del av skapandet av den 
här byggnaden var att ge universitetet en värdig samlingssal för fester och 
sammankomster vid universitetet. Som jag har försökt visa på i avsnittet om 
biblioteksbyggnadens tillkomst och planering var det här inte någon 
okomplicerad process.  

Inte något av dessa mål fick någon bra eller tillfredsställande lösning. 
Universitetets festsal kom aldrig att färdigställas p.g.a. ekonomiska orsaker. 
Biblioteksutrymmena var dessutom på många olika sätt otillräckliga när det 
kom till att effektivt kunna hantera den allt mer ökande samlingen. Mycket av 
problemen berodde på festsalen och den praktfulla trappa som ledde upp till 
dessa utrymmen på andra våningen. Hela situationen var redan ett par 
decennier efter det att byggnaden stod färdig i ett sådant tillstånd att frågan om 
tillbyggnation eller ombyggnation ett faktum.  

Enligt de författare som jag har använt mig av i avsnitten om 
arbetssituationen vid biblioteket under den här tiden skulle det dröja ända till 
1880-talet innan frågan fick sin lösning. Riksdagen var ovillig att lämna pengar 
till en tillbyggnad av befintliga lokaler när den stora festsalen fanns att tillgå. 
Men denna kunde inte utnyttjas så länge som universitetet inte kunde finna en 
annan sal av samma storlek. Frågan verkade länge ha varit helt låst.  
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Att hela detta förlopp fick negativa konsekvenser för bibliotekets 
verksamhet är uppenbart. Bland annat påverkade det bibliotekets hantering av 
uppställning och framtagning av litteratur vid biblioteket. Det är förståeligt att 
staten var obenägen att låna universitetet mer pengar till en tillbyggnation mot 
bakgrund av att byggnaden bara ett par decennier tidigare hade blivit färdigt 
och invigt.  

Hela diskussionen kring den här frågan visar på sitt sätt att biblioteket även 
till en viss del hade blivit en angelägenhet för staten. Ett annat tecken på 
statligt intresse är de statsanslag till bokinköp som biblioteket fick under tidigt 
1800-tal. Jag har inte utifrån det material som jag har undersökt kunnat 
fastställa om och i så fall hur vanligt det var att biblioteket fick fasta eller 
sporadiska inkomster från staten innan 1834. Men det var i alla fall så pass 
viktigt för staten att biblioteket hade resurser för sin verksamhet att man höjde 
ovan nämnda anslag 1851.  

Tecken på svagheten i planeringen av biblioteksbygget finner vi inte bara 
när det gäller planeringen av framtida förvärv och böcker. Det visar sig även i 
planeringen av arbetsutrymmen. Till exempel fanns det inte några läsesalar 
förrän biblioteket genomgick sin första ombyggnation på 1880-talet. Det är 
möjligt att detta till viss del skulle kunna tas som ett exempel på att det bland 
forskarna och studenterna över lag skedde en förskjutning av hur man använde 
biblioteket: att biblioteket gick från att vara en förvaringsplats för böcker och 
för hemlån av böcker, till att man i viss utsträckning även började hantera och 
arbeta med materialet i biblioteket.  

Inte heller för bibliotekets personal var biblioteket en ideal lösning. 
Utrymmena för katalogisering och utlån var t.ex. för små och värmesituationen 
undermålig. 

Om man ska se detta utifrån ett samhälleligt perspektiv skulle man kunna 
säga att de inblandade vid planeringen av biblioteket inte kunde ana att en ny 
tid stod för dörren och att universitetsbibliotekens roll skulle komma att 
förändras. Varken arkitekt eller beställare kunde ana att samlingarna skulle öka 
på ett sådant sätt att man redan vid 1800-talets mitt var tvungen att ställa 
böcker i tredubbla rader. Men vad som är mer anmärkningsvärt var att de inte. 
De hade inte heller sett till de mest elementära bitarna som ordentlig 
uppvärmning och bra och praktiska lösningar för personalen i deras arbete med 
samlingarna.  

Som jag ser det var orsaken till detta att man från universitetets sida ville 
skapa en universalbyggnad som skulle täcka det dubbla behovet som fanns. 
Den nya byggnaden skulle dels lösa problemet med de små bibliotekslokalerna 
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i Gustavianum, dels ge universitetet en stor och pampig festsal. Jag anser att 
den här tanken ledde till för många kompromisser för bibliotekets del. De fick 
inte de utrymmen som de behövde och när problemet var ett faktum blev 
dessutom frågan om festsalen ett hinder för den utbyggnad som var så viktig 
för biblioteket. 

I konsistoriet var det dock fortfarande bibliotekarien som i många fall hade 
den ledande rollen när det gäller redovisningen av de gåvor och  donationer 
som biblioteket fick in. Detta var dock en roll som bibliotekarien i vissa fall 
delade med främst universitetets rektor men även andra personer ur 
universitetets ledning. Men så vitt som jag har kunnat uppfatta det hela hade 
konsistoriet ingen aktiv roll när det gällde inköp eller förvärv av litteratur till 
biblioteket. Det var en instans där de inblandade rapporterade om vad som kom 
in till biblioteket. Främst var det frågan om vilka gåvor och donationer som 
biblioteket hade fått ta emot eller gåvor som andra delar av universitetet hade 
fått ta emot men som därefter skulle sändas vidare till biblioteket.  

En annan händelse som påverkade hur biblioteket hanterade arbetet med 
sina samlingar samt frågan om ansvar för inköp av litteratur till biblioteket var 
det reglemente som kom 1850. Genom detta dokument reviderades och 
utökades reglementet från 1796. I reglementet från 1850 är  det tydligt att 
universitetet och dess ledande medlemmar fick en tydligare och till viss del 
mer aktiv roll i bibliotekets verksamhet. Speciellt gäller detta inköp av utländsk 
litteratur: en uppgift som fördes över från bibliotekarien till en grupp bestående 
av bibliotekarie, vice bibliotekarie, professorer ur teologiska-, juridiska-, 
medicinska samt från den filosofiska fakulteten. Tydligt är att före 1850 hade 
hela hanteringen av införskaffandet och litteratur skett genom bibliotekariens 
försorg, men dock på uppdrag från konsistoriets medlemmar. Genom 
inrättandet av bibliotekskommissionen kan man ana att bibliotekets inköp och 
förvärv av ny litteratur i högre grad fick karaktär av ett gemensamt uppdrag 
som delades av såväl biblioteksledningen som universitetets olika fakulteter.   

Konsistorieprotokollen vittnar även om hur spridd gåvo- och 
donationsverksamhet var både från donationer inom Sverige men även från 
interanationella intressenter. Oftast var det frågan om gåvor från statens 
toppskikt och institutioner. I det här materialet går också att utläsa hur Uppsala 
universitetet ingick i ett internationellt sammanhang. Det var inte bara genom 
de de enskilda gåvorna utan även genom bytesförbindelser med andra 
universitet etc. som biblioteket fick in material.   

Enligt egna undersökningar av källmaterial samt genom kompletteringar 
av information inhämtat från Bring respektive Ågren är det tydligt att 
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biblioteket hade fyra huvudkällor för förvärv av litteratur. Det rörde sig om de 
så kallade pliktleveranserna av svenskt tryckt material, gåvor och donationer, 
bytesförbindelser med andra vetenskapliga  institutioner samt inköp av 
litteratur.195  

Vid en närmare undersökning av den sistnämnda posten har det visat sig 
att biblioteket många gånger anlitade bokhandlare både i Sverige och  
Europeiska länder för att få in material till biblioteket. En annan källa till 
litteratur var så kallade bokauktioner. En bild av vilken typ av material som 
köptes in vid bokauktioner och material som införskaffades på annat sätt ser vi 
i den accessionskatalog som upprättades för åren 1841 till 1849. Här framkom 
det att i båda fallen införskaffades det utländska böcker inom många 
ämnesområden. Det var även en stor variation när det gäller den geografiska 
spridningen även om det fanns en viss betoning på litteratur från det 
centraleuropeiskt tyska området. Däremot finns det skillnader när det gäller 
från vilka tidsperioder som det införskaffade materialet kom från. Via 
bokauktionerna fick man främst in äldre material. Detta kan tydas som att 
bokauktioner främst användes för att komplettera redan existerande samlingar, 
medan böcker som införskaffades på annat sätt låg närmare de år som 
accessionskatalogen omfattar.   

En klar bild inom vilka ämnesområden som man köpte in litteratur får man 
i de undersökta accessionskatalogerna från 1850 till 1870. Bilden av inom 
vilka ämnesområden som berörda parter köpte in litteratur är rik och 
varierande. Vid en jämförelse mellan de tre områdena, som jag i 
undersökningen omnämner som teologi, historia samt specifikt 
naturvetenskapliga ämnesområden, har det framkommit att den litteratur som  
bibliotekskommissionen köpte in var aktuell. Med det menar jag att den ofta 
omfattade åren eller decenniet före det år som den specifika katalogen 
omfattar.  I ett mindre antal av de registrerade posterna rör det sig om litteratur 
som var 50 år gammal eller äldre. När det gäller den geografiska spridningen 
på den inköpta litteraturen är det tydligt att man främst köpte in litteratur från 
det centraleuropeiskt tyska området. Men man köpte även in litteratur från 
Frankrike och från det anglosaxiska området (främst från England). Även från 
de nordiska grannländerna kom det in litteratur. Här är  litteratur från Danmark 
mer framträdande än litteratur från till exempel Finland och Norge: två 
områden som både geografiskt och historiskt låg närmare till hands. Ett möjligt 

                                                 
195 Bring, Samuel, E, 1921, passim. Ågren, Sven , 1945, passim.  
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svar på denna geografiska fördelning är att det var det vetenskapliga värdet 
som fick gå före det geografiska läget vid inköp av litteraturen. Det är dock 
svårt att veta hur det egentligen förhöll sig med den här saken och vilka 
orsakerna var till att det förhöll sig på det här sättet. 

Vid jämförelsen mellan de ovan nämnda ämnesområdena har jag dock 
funnit en detalj som är ytterst intressant med tanken på den motsättning som 
fanns mellan det humanistiska ämnena och de naturvetenskapliga vid den här 
tiden. Det har nämligen visat sig att man generellt sett satsade ganska lite på att 
köpa in litteratur i ämnen som matematik, astronomi, kemi, fysik och teknik 
jämfört med teologi och vad jag kallar för det historiska ämnesområdet. Det är 
möjligt att det här är ett tecken på den svaga ställning som naturvetenskaper 
som matematik, astronomi m.m. hade vid universitetet och samhället i övrigt 
där de humanistiska och framförallt filosofiska ämnet hade en mer 
framträdande plats. Det kan även ha någoting att göra med att det  inom 
bibliotekskommissionen inte fanns någon representation från en rent 
naturvetenskaplig fakultet. Hurvida någon av de representerade professorerna 
hade en naturvetenskaplig bakgrund eller ett specifikt naturvetenskapligt 
intresse kräver vidare efterforskningar. Det faktum att det generellt sett 
satsades ganska lite på dessa, specifikt naturvetenskapliga områdena är dock 
anmärkningsvärt när man ser till att den övriga samhällsutvecklingen och den 
allmänna industriella utvecklingen i Sverige men främst i Europa under den här 
perioden. Det går inte att säga att man inte hade kontakter med övriga Europa 
och att Sverige mer eller mindre var isolerat vid den här tidpunkten. Både det 
som man faktiskt köpte in inom det specifikt naturvetenskapliga området samt 
det man köpte in inom det teologiska respektive historiska, geografiskt 
inriktade ämnesområdena visar faktiskt en ganska stor geografisk spridning.  

Men åter till min huvudfråga: hur påverkades Uppsala 
universitetsbiblioteks arbete med dess samlingar av de förändringar som 
skedde i samhället, inom universitetsvärlden och vid universitetsbiblioteken  
under 1800-talet?  Det är svårt att ge något entydigt svar på den här frågan. Det 
man kan säga är att universitetsbibliotekets verksamhet i viss mån kom att 
påverkas av de beslut och de planer som antogs vid och under byggnationen av 
Carolina Rediviva. Biblioteket kom länge att dras med de problem som 
uppstod genom de planer som främst universitetets ledning hade lagt fram men 
som även kungamakten och som staten var en del av.  

När det gäller förvärv av ny litteratur till biblioteket kan vi se att 
biblioteket även framledes tog emot donationer och gåvor från samhällets  
ledande skikt och institutioner. Men under samma period sker det dessutom en 
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utveckling av universitetsbibliotekets förvärvsstrategi mot en linje som gav en  
mer etablerad inköpsstrategi och organisation. Ett annat tecken på att 
kontaktytor upparbetades med det övriga vetenskapliga samhället var det 
alltmer utvecklade nätet av utbyte av vetenskaplig litteratur.  

I mångt och mycket följer universitetsbiblioteket den gängse utvecklingen i 
Europa. Institutionen drogs även med liknande problem som andra europeiska 
universitetsbibliotek i form av för litet utrymme i förhållande till mängden 
inkommande litteratur, en relativt liten personalstyrka m.m. Men i de olika 
delar som jag har presenterat i undersökningen kan vi se att berörda parter vid 
Uppsala universitet och universitetsbibliotek på olika sätt försöker forma en 
mer modernt synsätt gentemot förvärv. Det har även visat sig att både 
universitetets ledamöter och staten hade intressen i denna utveckling och att de 
på olika sätt försökte vara en del av eller stötta denna utveckling. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

Sammanfattning 

Den här uppsatsen behandlar Uppsala universitetsbibliotek och förvärv av 
litteratur ( och då främst utländsk litteratur) under åren 1840-1870. En annan 
del av syftet med den här uppsatsen är att se hur förändringarna inom samhället 
och universitetsvärlden påverkade biblioteket när det gäller förvärv och inköp 
av litteratur. I uppsatsen har jag dels arbetat utifrån den övergripande 
frågeställningen: hur påverkades Uppsala universitetsbiblioteks arbete med 
dess samlingar av de förändringar som skedde i samhället, inom 
universitetsvärlden och vid universitetsbiblioteken  under 1800-talet? 
Dessutom har jag arbetat med ett antal mer specifika frågeställningar som finns 
presenterade i avsnittet: Frågeställningar. 

Undersökningen har visat att arbetet med samlingarna på många sätt 
påverkades av den utformning som den nya biblioteksbyggnaden slutligen fick. 
Så tidigt som runt 1860 och framåt hade biblioteks personal svårigheter med att 
hantera de allt ökande samlingarna. Orsaken, som jag ser det, var att 
byggnaden skulle innehålla både universitetets festlokal och biblioteket.  
Denna lösning var inte till fördel för biblioteket då det därmed hade små att 
expandera när samlingarna växte.  

Från och med 1850 skedde dessutom en organisatorisk förändring när det 
gäller inköp av litteratur. Uppgiften att köpa in litteratur (främst utländsk 
sådan) överfördes från bibliotekarien till en bibliotekskommission som bland 
annat bestod av representanter från universitetet. Konsistoriet hade under 
perioden ingen aktiv roll när det gällde förvärvet av ny litteratur utan fick 
snarare information om inkomna donationer och gåvor. Biblioteket fick sin 
litteratur från fyra håll nämligen: inköp, gåvor och donationer, 
bytesverksamhet med andra universitet samt genom pliktleveranser av svenskt 
tryck. 

Accessionskatalogerna av utländsk litteratur har visat att den inköpta 
litteraturen, geografiskt, kom från många håll men dock företrädesvis från de 
centraleuropeiskt tysktalande områdena. Vid en närmare undersökning av tre  
ämnesområden: historia, teologi och specifikt naturvetenskapliga ämnen (t.ex. 
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matematik osv) från 1850-1870 har jag funnit att det var främst inom de två 
förstnämnda ämnesområdena som bibliotekskommissionen valde att köpa in 
litteratur. Det inköpta materialet bestod av både äldre och nyare litteratur. Inom 
det specifikt naturvetenskapliga ämnesområdet satsade man mer på aktuella 
samtida verk. 

Det är är möjligt att utifrån undersökningsmaterialet säga att Uppsala 
universitetsbibliotek under perioden 1840-1870 utvecklade ett starkt kontaktnät 
ut mot andra vetenskapliga institutioner runt om i Europa. Kanaler och en 
tydligt organisation för inköp av utländsk litteratur kom till under den här 
perioden. Men samtidigt påverkas det negativt av de lösningar och den 
utformning som den nya biblioteksbyggnaden Carolina Rediviva hade fått 
under byggnationsperioden. Under perioden 1840-1870 ser vi inte bara ett 
samhälle i förändring utan även ett universitetsbibliotek i förändring. 
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Källor och litteratur 

I litteraturförteckningen och i noter förekommer följande förkortningar: 
UUA Uppsala universitets arkiv 
UUB Uppsala universitetsbibliotek 
 

Källor 

Otryckt material 
UUB:s arkiv 

UUA  
Kansliets akriv, Konsistorieprotokoll, 1840 AI: 264 - 1870 AI: 294 
 

UUB:s arkiv 
A11, Diverse handlingar rörande biblioteket 1841-1881 
BI, Utgående brev 1785-1881. 
C3, Bref från svenska institutioner 1804-1881 
E11, Räkenskaper 1830-1849  
L, Accesionskatalog I 1841-1849 
O:1, Leveranser af afhandlingar till institutioner 1860-89 
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Tryckt material 
 

Accessionskatalogerna för Uppsala universitetsbibliotek, 1850-1885 
Upsala Univ. bibl. Acc. Catalog I-VI 1850- 1860.  
Upsala univ. -bibl. Acc. Catalog VII-XIII 1861- 1867.  
Upsala univ. -bibl. Acc. Catalog XIV-XXI 1868-1875. 
Upsal univ.- bibl. Acc. Katalog 1876-1885. 
 

Biblioteksreglementen  
Kongl. Maj:ts nådiga bref och instruction rörande vården af Academiska 

Bibliotheket i Upsala 1796. 
Reglemente för universitets-bibliotheket i Upsala. Ups 1850 (Upsala 1850) 
 

Katalog för Upsala academies respektive universitet 1836-1883 
Upsala academies catalog 1836-1841. 
Upsala academies catalog 1842-1847. 
Upsala academies catalog 1848-1853. 
Upsala universitets catalog 1854-1859. 
Upsala universitets catalog 1860-1865. 
Upsala universitets katalog 1866-1870. 
Upsala universitets katalog 1871-1874. 
Upsala universitets katalog 1875/79. 
Upsala academies catalog 1880-1883. 
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