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Abstract 
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depict and analyze the emergence and the expansion of the library’s holdings until 1939. To fulfill the aim, two 
questions are asked. The first question is: Is it possible to argue that the library’s holdings were collected to do-
cument the entire world of art? The question is formulated in relation to a comment by Susan Wyngaard. Accor-
ding to Wyngaard, art libraries tries to document the entire world of art. The second question is: What was the 
point of having a library at The Göteborg Museum of Art and did the library’s holdings support the museum’s 
educating, aesthetic or ritual function? The question is inspired by some remarks in Carol Duncan’s book Civili-
zing rituals: Inside public art museums.The source material which is examined to answer the two questions con-
sists mainly of the annual reports that the museum curator Axel Romdahl published in Göteborgs museum’s 
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red. The conclusion shows that it is not completely safe to argue that art libraries tries to document the entire 
world of art. The third conclusion is that the library at The Göteborg Museum of Art supported the museum’s 
educating function, and that the library at least had the potential to support the museum’s aesthetic and ritual 
function. 
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Inledning 

Bakgrund 
Ämnet för denna uppsats är Göteborgs konstmuseibiblioteks historia. När konst-

museet på toppen av Götaplatsen slog upp portarna den 14:e mars 1925 hade ett 

särskilt rum anpassats för studier, där plats även gavs åt ett sortiment av böcker. 

Detta museibibliotek i vardande finns alltjämt kvar, även om beståndet idag trängs 

med museipersonal som använder lokalen som arbetsyta. Första gången jag kom i 

kontakt med biblioteket var i samband med en domänanalytisk studie om den 

konstvetenskapliga disciplinen i Göteborg. Trots att jag tidigare skrivit ett par 

uppsatser om konstlivet i staden, då jag också berört Göteborgs konstmuseums 

historia, var biblioteket okänd mark för mig. Efter ett hastigt besök på museibibli-

oteket kändes parallellen till en modern och systematiskt välordnad kunskapsor-

ganisation inte helt given. Böcker, broschyrer och trycksaker låg staplade högt 

och lågt, i travar och i skrymslen. Sprängfyllda bokhyllor ramade in arbetsbänkar 

och museiarbetare. I ljuset av ombyggnationer, platsbrist och trånga ekonomiska 

villkor gav rummet ett intryck som närmast tycktes motsvara den klassiska defini-

tionen av biblioteksbegreppet: En boksamling. Min nyfikenhet väcktes, och jag 

började fundera över vad detta bibliotek hade för historia att berätta. I föreliggan-

de uppsats skildras – åtminstone en del av – denna historia. 

Syfte 
Syftet med min uppsats är att skildra och analysera uppkomsten och utökningen 

av Göteborgs konstmuseibiblioteks bestånd fram till och med år 1939. Ett argu-

ment för det historiska strecket står att finna under avsnittet ”Avgränsningar”. De 

frågeställningar jag vill besvara handlar främst om varför ett biblioteksbestånd 

byggdes upp vid museet och vad detta bestånd dokumenterade. Lämpliga fråge-

ställningar diskuteras och specificeras i avsnittet ”Teoretiska utgångspunkter och 

frågeställningar”.  

På ett allmänt plan kan man fråga sig om det finns några goda skäl till att 

forska om Göteborgs konstmuseibibliotek? En anledning är att fylla i luckor i hi-

storieskrivningen. I litteraturen om Göteborgs konstmuseum har intresset framför-

allt riktats mot de artefakter som man kanske i första hand förknippar med musei-

verksamheten, nämligen originalkonstverken. I katalogen Göteborgs konstmuse-
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um: dess historia och samlingar (1992) finns till exempel inte en enda upplysning 

om att museet har en bibliotekssamling, även om museiintendenten Håkan Wettre, 

i samma skrift, hävdar att: ”I kraft av sin allt större otidsenlighet blir samlingarna 

allt viktigare som referens och en källa att ösa ur.”1 Otidsenlig eller inte, jag vill 

åtminstone påstå att bibliotekssamlingen i Göteborgs konstmuseum är en referens 

och en källa till förståelsen av den historia som museet är inbegripen i. Jag anser 

dessutom att det är hög tid att uppmärksamma samlingens aktualitet, snarare än 

dess otidsenlighet. Särskilt med tanke på att biblioteksbeståndet för närvarande 

görs tillgängligt i LIBRIS, och därmed kan bli en referens och en källa för allt 

fler.  

Begreppsdiskussion 
Syftet med denna uppsats föranleder vissa begreppsliga klargöranden. För det 

första, vad menar jag med begreppet konstmuseibibliotek? För det andra, vad me-

nar jag med begreppet bestånd? Dessa frågor kommer att utredas i följande av-

snitt. 

Jag använder begreppet konstmuseibibliotek i relation till tre andra, närlig-

gande begrepp. Begreppen ifråga är specialbibliotek, museibibliotek och konstbib-

liotek. Bibliotekshistorikern Magdalena Gram menar att ett specialbibliotek ”är 

inriktat på ett speciellt ämnesområde, och att det i de flesta fall är knutet till en 

moderorganisation, vars mål det ska förverkliga.”2 Jag, med Gram, ser museibib-

lioteket som en typ av specialbibliotek där föräldraorganisationen i regel är ett 

museum. En liknande definition föreslås av bibliotekarien William B. Walker, 

som nämner att ”Museibiblioteket är en gren av familjen specialbibliotek.”3 Ett 

museibibliotek kan därmed alltid betraktas som ett specialbibliotek, men alla spe-

cialbibliotek behöver inte höra hemma i ett musealt sammanhang. Påståendet kan 

göras gällande när vi talar om konstbibliotek, med vilket jag menar ett specialbib-

liotek koncentrerat på ämnet konst – i fallet med min uppsats handlar det om bild-

konst. Konstbibliotek kan existera inom flera olika kontexter. Biblioteksforskarna 

Lois Swan Jones och Sarah Scott Gibson påpekar att konstbibliotek finns vid 

konstskolor, vid enskilda företag, som separata avdelningar vid publika bibliotek 

och universitetsbibliotek samt vid konstmuseer.4 Ett konstmuseibibliotek kan så-

ledes också definieras antingen som specialbibliotek, som museibibliotek eller 

som konstbibliotek.  

                                                
1 Wettre, H. (1992), ”Konstmuseets 1900-tal: nordisk mångfald”, s. 43. 
2 Gram, M. (2000), Konstbiblioteket: en krönika och en fallstudie, s. 128.  
3 ”The museum library is one branch of the family of special libraries.” Walker, W. B. (1985), ”Introduc-
tion”, s. xii. [Samtliga översättningar från engelskan är mina egna.] 
4 Jones, L. S. & Gibson, S. S. (1986), Art libraries and information services: Development, Organization and 

Management, s. 7-13. 
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Vad menar jag med begreppet bestånd? För att svara på den frågan kan det 

vara på sin plats att säga några ord om hur jag ser på begreppet bibliotek. Jag har 

redan berättat att mitt första möte med Göteborgs konstmuseibibliotek påminde 

mig om att biblioteksbegreppet alltsedan antiken denoterat boksamlingar. Bland 

representanter för en tradition där biblioteksbegreppet används i samband med 

samlingar av böcker kan filologen och filosofen Justus Lipsius (1547-1606) näm-

nas. Enligt Lipsius har biblioteksbegreppet tre betydelser, nämligen ”’En plats, en 

ordnad boksamling och böcker’”.5 En liknande användning av biblioteksbegreppet 

förefaller vara passande i förhållande till det historiska sammanhang som behand-

las i min uppsats. På sätt och vis håller definitionen kanske fortfarande streck. Än 

idag är Göteborgs konstmuseibibliotek beläget på en fysisk plats, där en mer eller 

mindre ordnad samling av böcker trängs. Men även om denna traditionella be-

stämning av biblioteksbegreppet verkar relevant så bär den på ett problem, nämli-

gen koncentrationen på böcker. Den som hävdar att bibliotek och böcker går hand 

i hand kan förvisso luta sig mot en mycket gammal tradition, men det betyder inte 

att det inte finns andra sätt att se på saken.  

I denna uppsats kommer jag att utgå ifrån ett bredare dokumentbegrepp, för 

att undvika att skygglapparna åker på så fort andra medier än den inbundna, text-

centrerade boken kommer på tal. Utgångspunkten leder till att det begränsande 

begreppet boksamling får se sig utbytt mot begreppet bestånd – till vilket jag räk-

nar böcker men även andra typer av dokument som kan tänkas ha funnit plats i 

Göteborgs konstmuseibibliotek. Synonymt med beståndsbegreppet använder jag 

begreppet bibliotekssamling. Förhoppningen är att beståndsbegreppet skall vara 

mer inkluderande än bokbegreppet. Men för att beståndsbegreppet skall komma 

till nytta i min undersökning behöver jag fylla det med ett konkret innehåll. Till 

hjälp har jag tagit bibliotekarien Susan Wyngaards förteckning över olika doku-

menttyper som kan finnas i konstbibliotek. Registret innefattar biografier om en-

skilda konstnärer och konstnärslexikon, självbiografier, konsthistoriska guide-

böcker för resande, förteckningar över konstsamlingar och mer detaljerade för-

teckningar över enskilda konstnärers verk, handböcker för praktiserande konstnä-

rer, konsttidskrifter, konsthistoriska uppslagsverk och bibliografier, utställnings-

kataloger, auktionskataloger, böcker som formgivits av konstnärer (artists’ bo-

oks), mindre trycksaker (ephemera) samt olika former av visuella dokument, till 

exempel originalgrafik, handteckningar, tryckta reproduktioner av konstverk, fo-

tografier, mikrofilmer och diabilder.6 Med förteckningen i sökarljuset har jag för-

sökt vara lyhörd för vilka olika typer av dokument som tagit plats i Göteborgs 

konstmuseibiblioteks bestånd.   

                                                
5 Lipsius citerad i Jansson, B. (2010), Bibliotekarien: Om yrkets tidiga innehåll och utveckling, s. 61. 
6 Wyngaard, S. (1993), ”Fine arts”, s. 11-39. 
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Tidigare forskning 
Nedan följer en forskningsgenomgång i tre avsnitt. Först presenteras litteratur 

med direkt anknytning till Göteborgs konstmuseibibliotek. I nästa del introducerar 

jag tre större studier om svenska specialbibliotek, samt ett urval av studentuppsat-

ser om svenska museibibliotek. Slutligen diskuteras några internationella över-

siktsverk om konstmuseibibliotek och museibibliotek. Det skall direkt sägas att 

min granskning av utländsk litteratur på intet sätt är fullständig. Endast 

engelskspråkiga skrifter behandlas, och jag har i första hand inriktat mig på en 

kritik av introduktioner till ämnet. 

Litteratur om Göteborgs konstmuseibibliotek 

Forskningen som berör Göteborgs konstmuseibibliotek är mycket begränsad. I 

dagsläget finns endast en studie som direkt kretsar kring själva biblioteket, nämli-

gen Malin Prytz’ och Lena Österbergs magisteruppsats Museibibliotek: en under-

sökning med tonvikt på några kommunala museibibliotek i Göteborg (1996).7 

Brännpunkten i Prytz’ och Österbergs uppsats ligger på fenomenet museibiblio-

tek, och genom en intervjubaserad undersökning försöker de fastställa vilka all-

männa drag som tycks utmärka nämnda fenomen. Resultatet visar att ett musei-

bibliotek främst kan betraktas som en resurs för den interna museipersonalen, men 

också som en kunskapskälla för externa intressenter. Göteborgs konstmuseibiblio-

tek och dess bestånd diskuteras i Prytz’ och Österbergs empiriska undersökning, 

men perspektivet är samtidsorienterat och de historiska tillbakablickarna är kort-

fattade. De bägge författarna bidrar dock med ett generellt påstående om hur Gö-

teborgs konstmuseums biblioteksbestånd byggts upp. De skriver att: ”Beståndet 

har inte kommit till efter någon plan utan inköpen har styrts av personalens speci-

alintressen.”8 Denna utsaga har jag burit med mig in i min undersökning.  

Flera forskningsinsatser har ägnats åt Göteborgs konstmuseums historia, men 

undersökningar rörande museets bestånd har, som tidigare anförts, fokuserat sam-

lingen av bildkonst, snarare än biblioteksbeståndet. Jag vill emellertid lyfta fram 

Jeff Werners artikel ”Häng dom högt”, publicerad i det första häftet av museets 

egen skriftserie Skiascope ifrån 2009.9 Werner bidrar med en översiktlig museihi-

storisk exposé, med avstamp i Göteborgs museums öppnande år 1861 fram till 

våra dagar, och i hans text förekommer kortare uppgifter om det museibibliotek 

som inrättades vid Göteborgs konstmuseum.10  

                                                
7 Prytz, M. & Österberg, L. (1996), Museibibliotek: en undersökning med tonvikt på några kommunala mu-

seibibliotek i Göteborg. 
8 Prytz, M. & Österberg, L. (1996), Museibibliotek: en undersökning med tonvikt på några kommunala mu-

seibibliotek i Göteborg, s. 47. 
9 Werner, J. (2009), ”Häng dom högt”. 
10 Werner nämner dels att viktiga förvärv gjordes från Tyskland under mellankrigstiden och dels att beståndet 
kan ha använts i samband med konsthistorisk undervisning. Se Werner, J. (2009), ”Häng dom högt”, s. 122. 
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Ett häfte av tidskriften ARLIS Norden info (1987-2005), utgiven av konstbib-

lioteksföreningen ARLIS Norden, har ägnats åt konstbibliotek i Göteborgstrak-

ten.11 Numret redigerades av föreningens Göteborgskrets. Trots lokalanknytningen 

saknas Göteborgs konstmuseibibliotek bland de bibliotek som presenteras i häf-

tet.12 

Svensk litteratur om specialbibliotek och museibibliotek 

Om forskningen som behandlar Göteborgs konstmuseibibliotek är allt annat än 

diger så finns i alla fall en jämförande studie om ett annat svenskt konstmuseibib-

liotek att tillgå i Magdalena Grams monografi Konstbiblioteket: en krönika och en 

fallstudie (2000).13 Gram sätter in Konstbibliotekets tillkomst och framväxt i en 

historisk kontext, och fram träder bilden av ett bibliotek som pågående pendlat 

mellan två idealgestalter, å ena sidan i skepnad av ett internt referensbibliotek för 

Nationalmuseums stab och å andra sidan i skepnad av en bildningsresurs till all-

mänhetens fromma. Historien om Konstbiblioteket blir även en historia om mu-

seiideologiska attityder som formerats inom moderinstitutionen Nationalmuseum, 

vilket föranlett mig att reflektera över det institutionella förhållandet mellan mu-

seum och museibibliotek även i min uppsats.  

Magdalena Gram påpekar i sin bok om Konstbiblioteket att forskningsbidra-

gen om specialbibliotek är fåtaliga.14 Tio år efter Grams studie är läget inte lika 

illa ställt, vilket bland annat Anders Burius’ monografi Hundra år i litteraturpri-

sets tjänst: Svenska Akademiens Nobelbibliotek 1901-2001 (2002) vittnar om.15 I 

denna skrift får läsaren stifta bekantskap med ett bibliotek vars syfte alltjämt varit, 

med Burius ord, ”att samla betydelsefull vitterhet till nytta – men också nöje.”16 

En annan större studie om ett svenskt specialbibliotek är Marie-Louise Bach-

mans bok Vitterhetsakademiens bibliotek 1786-2000: från liten boksamling till 

stort specialbibliotek (2003).17 Bachman ägnar stort utrymme åt bestånds- och 

accessionsbeskrivning, men hon ger också biografiska introduktioner till de indi-

vider som skött biblioteket genom åren. 

Av de ovan nämnda monografierna är det framförallt Grams arbete som varit 

av betydelse för min uppsats. Anledningen stavas museal kontext. Med undantag 

av några enstaka referenser finns inga dragna paralleller till Burius’ och Bach-

mans arbeten i min uppsats. Jag uppmärksammar emellertid deras arbeten i detta 

                                                
11 ARLIS Norden info, 2000:2/3. 
12 De samlade årgångarna av ARLIS Norden info ger för övrigt en intressant inblick i de nordiska konstbiblio-
tekens vardag. För framtida forskning inom ämnet kan det vara givande att bläddra igenom dessa skrifter. 
13 Gram, M. (2000), Konstbiblioteket: en krönika och en fallstudie. 
14 Gram, M. (2000), Konstbiblioteket: en krönika och en fallstudie, s. 6. 
15 Burius, A. (2002), Hundra år i litteraturprisets tjänst: Svenska Akademiens Nobelbibliotek 1901-2001. 
16 Burius, A. (2002), Hundra år i litteraturprisets tjänst: Svenska Akademiens Nobelbibliotek 1901-2001, s. 
13. 
17 Bachman, M-L. (2003), Vitterhetsakademiens bibliotek 1786-2000: från liten boksamling till stort special-

bibliotek. 
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avsnitt, eftersom de kan vara av intresse för framtida forskning om svenska speci-

albibliotek.  
Flera uppsatser i Biblioteks- och informationsvetenskap har ägnats åt musei-

bibliotek. Angreppssätten i dessa studier är skiftande, men ett sällsynt inslag är 

historiska perspektiv i kombination med fokus på bestånd. Ett undantag är Anna 

Dahls kandidatuppsats Planschverkssamlingen på Konstbiblioteket: En studie av 

samlingens historia samt dess syfte och roll på Nationalmuseum (1997).18 En dra-

gen slutsats är att planschverkssamlingen ”från början hade en pedagogisk funk-

tion på museet” men att senare tiders teknologiska lösningar föst undan plansch-

verken.19   

Ett användarperspektiv anläggs i Caroline Hellbergs magisteruppsats Musei-

bibliotek för vem? – En studie av museibibliotekens tjänster och användargrupper 

(2001).20 Utifrån en enkätundersökning utsänd till sextiofem av landets museer 

kommer Hellberg fram till att museibibliotekens användare främst är den egna 

museipersonalen, men också yttre besökare.  

Ytterligare en magisteruppsats om ett svenskt museibibliotek är Zsuzsanna 

Müllers och Elisabeth Norlanders Förändringar inom kunskapsorganisation vid 

ett museibibliotek: Etnografiska museets bibliotek i Stockholm (under 1900-talet 

och i början av 2000-talet) ifrån 2003.21 Perspektivet avslöjas av titeln. Müller och 

Norlander beskriver den kunskapsorganisatoriska utvecklingen vid Etnografiska 

museets bibliotek, och förutom analyser rörande klassifikation, katalogisering 

samt indexering granskas accession och biblioteksbestånd. Müller och Norlander 

kommer bland annat fram till att ”Bibliotekets historia hör ihop med museets hi-

storia och med samlingarnas historia.”22 Med den citerade konklusionen i bakhu-

vudet går jag över till att granska några internationella studier om museibibliotek.  

Internationell litteratur om konstmuseibibliotek och museibibliotek 

I den relativt nyutkomna antologin Art museum libraries and librarianship (2007) 

ges en spretig introduktion till konstmuseibibliotekens värld. Redaktören Joan M. 

Benedetti skriver i sitt förord att boken bör betraktas som ”en samling av erfaren-

heter ifrån professionella konstmuseibibliotekarier på fältet vilka, även om de är 

medvetna om standarder, ofta måste arbeta kreativt, till och med företagsmässigt, 

                                                
18 Dahl, A. (1997), Planschverkssamlingen på Konstbiblioteket: En studie av samlingens historia samt dess 

syfte och roll på Nationalmuseum. 
19 Dahl, A. (1997), Planschverkssamlingen på Konstbiblioteket: En studie av samlingens historia samt dess 

syfte och roll på Nationalmuseum, s. 34. 
20 Hellberg, C. (2001), Museibibliotek för vem? – En studie av museibibliotekens tjänster och användargrup-

per.  
21 Müller, Z. & Norlander, E. (2003), Förändringar inom kunskapsorganisation vid ett museibibliotek: Etno-

grafiska museets bibliotek i Stockholm (under 1900-talet och i början av 2000-talet). 
22 Müller, Z. & Norlander, E. (2003), Förändringar inom kunskapsorganisation vid ett museibibliotek: Etno-

grafiska museets bibliotek i Stockholm (under 1900-talet och i början av 2000-talet), s. 33.  
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för att uppnå balans inom föräldrainstitutionen.”23 Infallsvinklarna är förklarligt 

nog plurala, men trots många röster saknas de från det förflutna.  

Ett referensverk om museibibliotekspraktik är Esther Green Bierbaums Muse-

um librarianship (2000).24 I Bierbaums bok introduceras typiska angelägenheter 

och spörsmål som kan tänkas vara av betydelse vid skötseln av ett museibibliotek. 

I och med att framställningen är normativ och pragmatiskt hållen, snarare än pro-

blematiserande, kan Bierbaums skrift säkert vara en resurs för utövande museibib-

liotekarier, men som vägledning för historiska studier är den knapphändig. 

En annan skrift av instruktiv karaktär är Art libraries and Information Servi-

ces: Development, Organization, and Management (1986) av Louise Swan Jones 

och Sarah Scott Gibson. Likt Esther Green Bierbaums Museum librarianship lig-

ger tonvikten i framställningen på goda råd till museibibliotekarier, men författar-

na påpekar också att en av deras målgrupper utgörs av forskare som är intressera-

de av hur museibibliotek sköts.25 

Jag har redan nämnt Esther Green Bierbaums Museum librarianship. Bierba-

ums bok delar namn med en äldre antologi, Museum librarianship (1985), redige-

rad av John C. Larsen. I min läsning av Bierbaums bok uppmärksammade jag den 

normativa vinkling som vägledde framställningen. I fallet med antologin ifrån 

1985 är det istället de grova generaliseringarna som främst kan observeras. I en 

handvändning avvisar John C. Larsen till exempel idén att det skulle finnas några 

utmärkande skillnader mellan ett bibliotek i ett naturhistoriskt museum och ett 

bibliotek i ett konstmuseum. Enligt Larsen är det snarare så att ”grundläggande 

principer, aktiviteter och förfaranden förblir desamma, oavsett vad museet har för 

ämnesspecialisering.”26 Om man läser Larsen alltför bokstavstroget förefaller alla 

museibibliotek vara helt lika, och knappast påverkade av andra faktorer än sin 

egen ontologi. När det allmängiltiga perspektivet dessutom kombineras med väg-

ledande föreskrifter i antologins artiklar förpassas alla former av presumtiva olik-

heter till negligeringens tysta kammare. Det skall dock tilläggas att Museum libra-

rianship inte utger sig för att vara något annat än just en manual för museibiblio-

tekarier på fältet.  

Jag har ovan presenterat fyra internationella introduktioner till museibibliote-

kens värld. De utmärks alla av en avsaknad av vidare, historiska perspektiv. Tre 

utav dem har dessutom en instruktionsbokskaraktär där generaliseringar är legio. 

Är då detta ett problem? Det beror givetvis på vilken utgångspunkt och vilket in-

                                                
23 ”a compilation of the experiences of professional art museum librarians working in the field who, while 
mindful of standards, must often operate creatively, even entrepreneurially, to achive parity within the parent 
institution.” Benedetti, J.M. (2007), ”Preface and acknowledgements”, s. x.  
24 Bierbaum, E. G. (2000), Museum librarianship.  
25 Jones, L. S. & Gibson, S. S. (1986), Art libraries and information services: Development, Organization 

and Management, s. xv. 
26 ”basic principles, activities, and procedures remain the same, no matter what the subject specialization of 
the museum.” Larsen, J. C. (1985), ”Preface”, s. ix.  
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tresse man har som läsare. Jag anser dock att den här typen av handbokslitteratur 

delger en stereotypisk bild av mångskiftande verksamheter, och att den därför bör 

tas med en nypa salt när det kommer till forskningsvägledning. Handböckernas 

uniformerande karaktär ger sig tillkänna när man studerar enskilda, historiska ex-

empel. Mångfalden i den empiriska verkligheten utgör en bjärt kontrast mot före-

skriftens modellerade skolexempel. Därmed inte sagt att handböckerna inte kan 

användas för tips eller för inblickar i ett tidigare obekant studieområde. Men, me-

nar jag, bruksanvisningens standardiserade form kan inte användas för att stämma 

av fall efter fall – för förr eller senare uppkommer exempel som motbevisar idén 

om att museibibliotek är lagbundet strukturerade efter konstens alla regler.  

Med min kritik formulerad vill jag slutligen ge exempel på en lättillgänglig 

introduktion till museibibliotekssfären som, med hjälp av historiska exempel, 

väcker frågor om relationen mellan museum och bibliotek, snarare än att servera 

alla svar i form av en checklista. I Juris Dilevkos och Lisa Gottliebs bok The evo-

lution of library and museum partnerships: Historical Antecedents, Contemporary 

Manifestations, and Future Directions (2004) argumenteras det för att museal 

verksamhet och bibliotekspraktik har en lång, symbiotisk historia.27 Dilevko och 

Gottlieb menar att de gemensamma rötterna kan spåras tillbaka till 1500- och 

1600-talets kuriosakabinett, vilka utgjorde förebilden för senare århundrades 

publika museer. Författarna nämner att ”Böcker, bibliotekarier och bibliotek spe-

lade alla en roll vid utvecklandet av själva kabinetten” men också vid kommande 

tiders museala förehavanden.28 Dilevko och Gottlieb följer denna historia in i sam-

tiden, vilket också innebär att deras text kan utgöra en grund för att problematisera 

förhållandet mellan museum och bibliotek. Jag har dock främst utnyttjat Dilevkos 

och Gottliebs skrift för att finna historiska paralleller till min egen undersökning.  

Teoretiska utgångspunkter och frågeställningar 
I den litteratur jag har gått igenom framhävs återkommande att museibiblioteket 

ständigt relaterar till sitt närande museum. Färgad av min läsning har jag bekänt 

mig till trossatsen att museibiblioteket inte kan ses som neutralt eller avskiljt ifrån 

sitt museala sammanhang. Jag har därför funderat över vad biblioteksbestånd 

egentligen dokumenterar och varför de byggs upp i museala sammanhang. I rela-

tion till dessa funderingar har jag formulerat två frågeställningar. Till hjälp har jag 

tagit två teoretiska förlagor. Den första är Susan Wyngaards artikel ”Fine arts” i 

antologin The humanities and the library (1993).29 Wyngaards artikel skiljer sig 

                                                
27 Dilevko, J. & Gottlieb, L. (2004), The evolution of library and museum partnerships: Historical Antece-

dents, Contemporary Manifestations, and Future Directions , särskilt s. 143-179. 
28 ”Books, librarians, and libraries all played a part in the development of the cabinets themselves”. Dilevko, 
J. & Gottlieb, L. (2004), The evolution of library and museum partnerships: Historical Antecedents, Contem-

porary Manifestations, and Future Directions , s. 146. 
29 Wyngaard, S. (1993), ”Fine arts”.  
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kanske inte nämnvärt ifrån den handbokslitteratur som jag kritiserade i ett föregå-

ende avsnitt, men texten innehåller några tankeväckande kommentarer om hur 

biblioteksbestånd generellt sett byggs upp vid specialbibliotek med konstprofil 

(termen som används är art libraries) samt hur accessionsprocesserna kan skilja 

sig ifrån föremålsinriktade samlingstendenser vid konstmuseer. Wyngaard skriver 

att ”Till skillnad från ett konstmuseum, försöker konstbiblioteket att inom sina 

väggar dokumentera konstvärlden i sin helhet.”30 Hon menar att konstmuseisam-

lingar ofta är uppbyggda kring tidsliga eller rumsliga avgränsningar, där vissa 

epoker eller föremålsgrupper är särskilt väl representerade i samlingen. Samma 

typ av gränser råder inte i konstbiblioteket, där samlingen istället bygger på en 

heltäckande strävan, som handlar om att ”ena och presentera konstnärliga koncept 

på ett sätt som inte existerar i verkligheten, på grund av geografiska, historiska 

eller ekonomiska barriärer.”31 Tesen om att konstbibliotek, men inte konstmuseer, 

försöker dokumentera konstvärlden i sin helhet är intressant – men den går också 

att ha invändningar mot den. Den franske idéhistorikern Michel Foucault har till 

exempel pekat på att ambitionen att ackumulera och samla hela världens historis-

ka erfarenheter på en och samma plats varit ett utmärkande karaktärsdrag för både 

museer och bibliotek, åtminstone under 1800-talet.32 En liknande slutsats har dra-

gits av konstvetaren Dan Karlholm, som menar att idén om att presentera Kons-

ten, med stort k, som en helhet till exempel var kännetecknande för de konsthisto-

riska museer som skapades i Tyskland under 1800-talet.33 Men trots att Wynga-

ards teori kan kritiseras för att vara generaliserande är påpekandet om att konst-

bibliotek försöker dokumentera konstvärlden i sin helhet tänkvärt. Framförallt för 

att tesen kan användas vid försök att karaktärisera konstbibliotek och dess be-

stånd. I min uppsats görs just ett sådant försök, för att testa Wyngaards påstående 

och för att undersöka om det går att hävda att Göteborgs konstmuseibiblioteks 

bestånd har samlats in för att dokumentera konstvärlden i sin helhet. För detta 

ändamål har jag formulerat en frågeställning, vilken lyder: Går det att hävda att 

Göteborgs konstmuseibiblioteks bestånd samlades in för att dokumentera konst-

världen i sin helhet?  

Oavsett om det stämmer att Göteborgs konstmuseibiblioteks bestånd förvär-

vades för att dokumentera konstvärlden i sin helhet kan man fråga sig om det 

fanns några särskilda anledningar till att ha ett bibliotek vid museet. För denna 

fundering har jag tagit teoretiskt understöd av konsthistorikern Carol Duncans bok 

Civilizing rituals: Inside public art museums (1995). Duncan inleder sin studie 

                                                
30 ”Unlike an art museum, the art library attempts wthin its walls to document the entire world of art.” Wyng-
aard, S. (1993), ”Fine arts”, s. 1.  
31 ”unify and present artistic concepts in a way that does not exist in the real world due to geographic, histo-
ric, or economic barriers.” Wyngaard, S. (1993), ”Fine arts”, s. 1. 
32 Foucault, M. (2008), ”Andra rum”, s. 257. 
33 Karlholm, D. (1996), Handböckernas konsthistoria: Om skapandet av ”allmän konsthistoria” i Tyskland 

under 1800-talet, s. 217 ff. 
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med att kritisera två klassiska, konkurrerande mönsterbilder av ett konstmuseums 

syfte.34 Enligt det första synsättet har konstmuseet en utbildande uppgift, där mu-

seets samlingar antas fungera som källor till kunskapsinhämtning. Enligt det mot-

satta perspektivet har konstmuseet främst en estetisk funktion, där museisamling-

en antas utgöra en bas för personliga, sinnliga upplevelser. Duncans kritik av des-

sa båda idealbilder handlar inte så mycket om den dikotomiska uppställningen i 

sig. Hon menar snarare att museiforskningens upptagenhet av idealen lett till en 

alltför stark fixering vid vad konstmuseet bör vara, snarare än analyser av vad det 

faktiskt är.35 Enligt Duncan är konstmuseet i första hand en rituell plats. Hon me-

nar att konstmuseets rituella karaktär framförallt framträder på två sätt.36 Dels ge-

nom att konstmuseer i gemen förväntas ge sina besökare en speciell upplevelse 

som skiljer sig ifrån deras vardagliga göromål. Dels genom att konstmuseibesök 

iscensätts efter en bestämd ordning som besökaren förväntas acceptera vid sin 

museivistelse. 

Frågan om det är en utbildande, en estetisk eller en rituell sida som känne-

tecknar ett visst museum går att applicera på Göteborgs konstmuseum. Det är 

nämligen precis vad konstvetaren Kristoffer Arvidsson gör i sin artikel ”Innanför 

och utanför autonomin: utställningsverksamheten på Göteborgs konstmuseum” 

ifrån 2009, även om han i synnerhet tar fasta på relationen mellan det utbildande 

och det estetiska museiidealet.37 Genom att studera Göteborgs konstmuseums ut-

ställningshistorik kommer Arvidsson fram till att det utbildande idealet inte har 

haft företräde framför det estetiska och vice versa.38 De båda idealbilderna har 

snarare kompletterat varandra, åtminstone synat genom utställningsverksamhetens 

historia. Arvidssons studie ger prov på att de museiideal som Carol Duncan pekat 

ut kan användas som analysinstrument när blicken riktas mot Göteborgs konstmu-

seums utställningshistorik. Men vad Arvidsson också visar är att dikotomin mel-

lan det utbildande idealet och det estetiska idealet lika väl kan uppfattas dialek-

tiskt – som två sidor av ett och samma mynt snarare än som två oförenliga motsat-

ser. Att kunskap och estetiska upplevelser inte behöver strida mot varandra har 

även visats av Dan Karlholm. Karlholm har påpekat att 1800-talets tyska konsthi-

storiska museer främst syftade till att erbjuda en slags helhetsbildning – kunskap 

och sinnliga njutningar på en och samma gång.39 För att främja denna helhetsbild-

ning involverades också själva museibyggnaden och dess arkitektoniska utsmyck-

                                                
34 Duncan, C. (1995), Civilizing rituals: Inside public art museums, s. 4. 
35 Duncan, C. (1995), Civilizing rituals: Inside public art museums, s. 4. 
36 Duncan, C. (1995), Civilizing rituals: Inside public art museums, s. 20.  
37 Arvidsson, K. (2009), ”Innanför och utanför autonomin: utställningsverksamheten på Göteborgs konstmu-
seum”. 
38 Arvidsson, K. (2009) ”Innanför och utanför autonomin: utställningsverksamheten på Göteborgs konstmu-
seum”, s. 358. 
39 Karlholm, D. (1996), Handböckernas konsthistoria: Om skapandet av ”allmän konsthistoria” i Tyskland 

under 1800-talet, s. 217 ff. 
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ning. Karlholm menar att museet och dess samlingar tillsammans skulle belysa 

idén att konsten ”var en och odelbar, vilket illustrerades av att den mötte ögat vart 

det vände sig”.40 För museibesökaren skulle möjligheten att beskåda konsten i sin 

tänkta helhet leda till en mer komplett bildning.  

Att 1800-talets tyska konstmuseer försökte visa upp konsten som en helhet, 

med syfte att helhetsbilda besökaren, för tankarna till Carol Duncans idé om att 

konstmuseet är en rituell plats. Att Duncan främst betonar konstmuseets rituella 

funktion betyder dock inte att motsättningen mellan det utbildande och det este-

tiska museiidealet är ointressant – vilket inte minst visas genom Kristoffer Ar-

vidssons studie om Göteborgs konstmuseums utställningshistorik. Att museiidea-

len lika gärna kan stå i intim samvaro med varandra, snarare än i absolut kontrast 

mot varandra, kan också sägas ha visats av Dan Karlholm. I min studie av Göte-

borgs konstmuseibiblioteks historia har jag, i likhet med Kristoffer Arvidsson, 

försökt att använda Carol Duncans begrepp om konstmuseets utbildande, estetiska 

och rituella sida som analysredskap. Jag har först och främst koncentrerat mig på 

att utforska om biblioteksbeståndet har kunnat understödja Göteborgs konstmuse-

ums utbildande, estetiska respektive rituella funktion. Dan Karlholms beskrivning 

av idén om en helhetsbildning har emellertid inspirerat mig till att ifrågasätta allt-

för skarpa gränsdragningar mellan ett utbildande museiideal å ena sidan, och ett 

estetiskt museiideal å andra sidan. Min läsning av Duncan, Arvidsson och Karl-

holm har hjälpt mig att formulera uppsatsens andra frågeställning, vilken lyder: 

Varför byggdes ett biblioteksbestånd upp vid Göteborgs konstmuseum och har 

beståndet understött museets utbildande, estetiska eller rituella funktion?  

Avgränsning 
Min studie sträcker sig fram till och med år 1939. Avgränsningen är å ena sidan 

dragen av praktiska skäl, men den kan å andra sidan också relateras till att aktivi-

teten vid Göteborgs konstmuseum bromsades av kriget i Europa. Delar av museets 

konstsamlingar förflyttades till skyddsrum och förvärvsmöjligheterna begränsa-

des. Samtidigt innebar oroligheterna inte att all museiverksamhet avstannade, men 

de förehavanden som relaterade till konstmuseibiblioteket under och efter kriget 

kommer inte att diskuteras i denna uppsats.  

Källmaterial 
Det primära källmaterialet för min undersökning utgörs av de årsberättelser som 

konstmuseets intendent varje år författade för publicering i Göteborgs museums 

årstryck samt två biblioteksliggare som idag finns förvarade i Göteborgs konstmu-

seibibliotek.  

                                                
40 Karlholm, D. (1996), Handböckernas konsthistoria: Om skapandet av ”allmän konsthistoria” i Tyskland 

under 1800-talet, s. 218. 
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En årsberättelse kan jämföras med en historisk krönika, där det gångna årets 

aktiviteter summeras och där räkenskaper redovisas. Även om årsberättelserna 

kanske kan kritiseras för att vara tillrättalagda efterkonstruktioner ger de, anser 

jag, ändå en direktkontakt med det historiska sammanhanget. Inköp och donatio-

ner kommenteras, utställningar och andra evenemang presenteras och förslag för 

framtida investeringar delges. Dessutom förekommer, då och då, explicita yttran-

den rörande det biblioteksbestånd som denna uppsats handlar om. Någon bättre 

ingång i den miljö som omger beståndet ser jag inte, då andra dokument med an-

knytning till biblioteket är få. Ur årsberättelserna har jag därför samlat utsagor och 

kommentarer angående den framväxande bibliotekssamlingen. Dessa uppgifter 

har sedan legat till grund för min analys av varför ett biblioteksbestånd byggdes 

upp vid Göteborgs konstmuseum.  

Lika viktiga som årsberättelserna har två biblioteksliggare varit. Begreppet 

liggare kan här förstås synonymt med accessionskatalog. Det är nämligen i dessa 

handskrivna liggare som inköp och gåvor till biblioteket successivt förtecknats. 

Dokumenteringen består i många fall av grundläggande bibliografiska anteck-

ningar, prisuppgifter samt proveniens, men i andra fall av mer knapphändig in-

formation. Uppgifterna i liggarna är ordnade med hjälp av accessionsnummer, 

vilket gör det enkelt att följa samlingens tillväxt. Jag har studerat dessa liggare för 

att få en bild av det expanderande beståndet. Genom granskningen har jag försökt 

att avläsa huruvida man kan hävda att beståndet byggdes upp för att dokumentera 

konstvärlden i sin helhet. Även i årsberättelserna förekommer förteckningar över 

nytillskott till biblioteket, men uppgifterna är mer sparsmakade och går i flera fall 

– särskilt ifråga om accessionstillfällen – emot noteringarna i biblioteksliggarna. 

När uppgifter om bibliotekssamlingens accession presenteras i uppsatsen har jag, 

med några undantag, valt att förlita mig på liggarna.41 I de fall jag funnit rapporter 

om intressanta förvärv i årsberättelserna utan att finna motsvarande uppgifter i 

liggarna har jag angett detta i fotnoter. För denna uppsats har det varit intressant 

att granska de två äldsta biblioteksliggarna – för framtida forskning finns fler att 

tillgå på Göteborgs konstmuseum. Den första noteringen i liggare nummer ett är 

från 1919 och den sista från 1933. Totalt rör det sig om 588 accessionsnummer i 

denna volym. Liggare nummer två sträcker sig i sin tur mellan åren 1934-1950, 

och innefattar accessionsnumren 589-1585. Accessionsnumren allena ger inte en 

tillförlitig bild av hur många titlar eller volymer som inkom till biblioteket, då ett 

                                                
41 När jag refererar till innehållet i biblioteksliggarna anger jag först vilken liggare uppgifterna är hämtade 
ifrån. Jag anger sedan det accessionsnummer som de titlar som presenteras i löptexten är presenterade under. 
För att underlätta för läsaren sätter jag också den enskilda titel som accessionsnumret refererar till i en paren-
tes. I de fall då jag refererar till en hel svit med accessionsnummer bifogar jag en kännetecknande uppgift för 
hela sviten i en parentes. Denna kännetecknande uppgift kan bestå av namnet på en publikationsserie, namnet 
på en donator som skänkt hela sviten eller namnet på en organisation varifrån hela sviten förvärvats. I fotno-
terna kommer referenserna att se ut såhär: Biblioteksliggare [nummer], accessionsnummer [nummer] ([titel 
alternativt kännetecknande uppgift för en hel accessionssvit]). 
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nummer i vissa fall kan representera en hel publikationsserie eller boksvit. De 

exakta siffrorna är kanske inte det som är mest intressant att specificera och jag 

har heller inte haft ambitionen att göra en fullständig inventering av beståndet..42  

Jag har sökt kompletterande källmaterial i olika arkiv. På Region- och stads-

arkivet i Göteborg finns Göteborgs konstmuseums arkiv. Ur protokoll och dagan-

teckningar har jag letat efter uppgifter som relaterar till biblioteket. Botanisering-

en, som i bästa fall bör betraktas som översiktlig, har inte gett ansenliga resultat, 

men samtliga dokument jag funnit redovisas i undersökningen.43  

Till sist har jag granskat museivägledningar som museets personal författat 

genom åren, för att samla än fler utsagor och anmärkningar rörande biblioteket. 

Studiet av vägledningarna har hjälpt mig att analysera om biblioteket kunnat un-

derstödja museets rituella funktion.   

Metoddiskussion 
I detta avsnitt dryftas tre metodologiska ärenden. Jag resonerar först kring 

möjligheterna att ge en historisk förklaring till varför ett biblioteksbestånd 

byggdes upp vid Göteborgs konstmuseum. Jag övergår sedan till att diskutera hur 

jag har gått tillväga för att besvara frågeställningen om Göteborgs 

konstmuseibiblioteks bestånd samlats in för att dokumentera konstvärlden i sin 

helhet. Slutligen följer ett antal tankar om den vidare uppsatsens framställning, 

framförallt om vad som nämns och inte nämns i denna framställning. Detta avsnitt 

går även att läsa som en disposition av vad som därpå följer.  

Tankar om att skriva historia 

Vad innebär historieskrivande? En enkel formel hade varit att påstå att en histo-

risk framställning består av en beskrivning av faktiska händelser eller dokument. 

Denna beskrivning placeras sedan in i en redan kartlagd historisk miljö. Jag menar 

att det inte är så enkelt. Att arbeta med äldre källmaterial innebär en stor dos av 

historisk rekonstruktion. Ur källorna pusslar historikern ihop en bild av ett förlopp 

eller en situation. Denna bild är ingen garanti för att situationen gick till just så i 

                                                
42 Vid en större inventering skulle det vara önskvärt att ta reda på vilka dokument, av dem som förvärvades 
fram till och med 1939, som finns kvar idag. På sätt och vis underlättas en sådan inventering av att biblio-
teksbeståndet för närvarande läggs in i LIBRIS. 
43 För vidare arkivstudier om ämnet kan de personarkiv som museets personal lämnat efter sig vara av intres-
se. För museiintendenten Axel Romdahl och för amanuensen Stig Roth finns sådana arkiv upprättade vid 
Göteborgs universitetsbibliotek. I denna uppsats används emellertid inga dokument ifrån dessa arkiv. För 
framtida forskning kan det dock vara fruktbart att studera personarkiven mer ingående. I Stig Roths arkiv 
finns dennes dagboksanteckningar från åren 1918-1927, vilka ger intressanta inblickar i museiarbetets prak-
tik. I och med att jag inte funnit några uppgifter om biblioteket i dessa dagböcker har de utelämnats ur min 
studie. I Roths arkiv finns också flera antikvariekataloger och korrespondens med bokantikvariat runtom i 
Europa. Min bedömning är dock att denna korrespondens framförallt ger prov på Roths intresse för miniatyr-
böcker, och inte rör åtaganden som direkt relaterar till Göteborgs konstmuseums biblioteksbestånd. Denna 
bedömning bör granskas, och om den visar sig vara felaktig, revideras av framtida forskning.  



 18

verkligheten, utan snarare en tänkt skildring av hur det kunde ha gått till. Man 

kan, med en term lånad av historiefilosofen F.R. Ankersmit, tala om historisk re-

presentation. I sin bok Historical representation (2001) ger Ankersmit exempel på 

hur en bildmetafor kan användas för att påvisa en parallell mellan historieskriv-

ning och konstverksframställning.44 Historieskrivningen representerar, likt ett fö-

reställande bildkonstverk, en tänkt verklighet utan att vara just identisk med denna 

verklighet. Trots mimetiska ambitioner måste historikern, precis som bildkonstnä-

ren, vara medveten om att de egna uttrycken och den egna förförståelsen färgar 

den historiska representationen. Så även om jag är intresserad av att förklara var-

för ett biblioteksbestånd byggdes upp vid Göteborgs konstmuseum måste jag ac-

ceptera att jag inte kan nå fram till ett slutgiltigt, absolut svar. Men däremot kan 

jag utgå ifrån vissa riktlinjer om vad jag kan ha nytta av att veta för att formulera 

en, i bästa fall, rimlig slutsats. Ett exempel på en sådan riktlinje är att anta att bib-

lioteksbeståndet vid Göteborgs konstmuseum byggdes upp för att understödja 

museets utbildande, estetiska eller rituella funktion. Ett sådant antagande görs i 

min undersökning, men jag har även arbetat med en alternativ metod.  

Jag har inspirerats av konsthistorikern Michael Baxandalls påpekande att ”hi-

storiska objekt kan förklaras genom att de behandlas som lösningar på situations-

bundna problem”.45 Med stöd av Baxandalls tes skulle alltså biblioteksbeståndet 

vid Göteborgs konstmuseum vara lösningen på ett situationsbundet problem. Näs-

ta steg blir då att greppa problemet i fråga, samt att förklara vilken situation det 

uppkommit i. Att fixera problemet (eller problemen) förutsätter, enligt Baxandall, 

ett visst mått av teleologiskt tänkande. Historikern förväntas anta att en eller flera 

aktörer någon gång stött på ett problem, vilket denne eller dessa sedan haft till 

avsikt att lösa. Det räcker emellertid inte med att stirra sig blind på problemen. 

Enligt Baxandall är ett problem kulturellt och historiskt betingat, men det är inte 

säkert att den kontextuella betydelsen uppenbarar sig bara för att man rekonstrue-

rar problemet. Baxandalls råd är att granska omkringliggande historiska omstän-

digheter, och särskilt de resurser som aktörerna har till sitt förfogande för att lösa 

problemet. Vad dessa resurser utgörs av är inte givet. Baxandall menar snarare att 

resurserna måste synas i relation till varje enskilt fall, men han skriver också att de 

kan betraktas som ”en rad av kulturellt bestämda möjligheter”, vilka historikern 

gör ett urval ifrån i sin analys.46 En av mina uppgifter har således varit att komma 

fram till vilka resurser aktörerna vid Göteborgs konstmuseum hade tillgång till 

och utnyttjade när de försökte bygga upp ett biblioteksbestånd. En reflektion över 

                                                
44 Ankersmit, F.R. (2001), Historical representation, s. 80. 
45 ”historical objects may be explained by treating them as solutions to problems in situations”. Baxandall, M. 
(1985), Patterns of intention: on the Historical Explanation of Pictures s. 35. 
46 ”a range of culturally determined possibilities.” Baxandall, M. (1985), Patterns of intention: on the Histori-

cal Explanation of Pictures s. 32. 
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vilka problem de försökte lösa har hjälpt mig att arbeta med frågan om varför ett 

biblioteksbestånd byggdes upp vid Göteborgs konstmuseum. 

Tankar om att karaktärisera ett biblioteksbestånd 

När jag formulerade frågan om det går att hävda att Göteborgs konstmuseibiblio-

teks bestånd samlades in för att dokumentera konstvärlden i sin helhet funderade 

jag över innebörden i begreppen konstvärld samt helhet. Vad är det för konstvärld 

som biblioteksbeståndet skall dokumentera? Min utgångspunkt är att konstbe-

greppet är historiskt betingat, och således inte absolut. Jag ansluter mig till konst-

filosofen Arthur Dantos idé om att en artefakt eller ett koncept tilldelas eller för-

vägras en konstnärlig status genom att relateras till en redan existerande kategori 

av föremål eller koncept vilka kallas för konst.47 Vilka artefakter eller koncept 

som kan sägas tillhöra konstvärlden beror således på historiska konventioner och 

begränsningar. Att konstvärlden inte har några fixa gränser gör på sätt och vis att 

det inte går att markera var denna värld börjar och slutar. Detta leder till att be-

greppet helhet blir problematiskt att använda i förhållande till ett begrepp som 

konstvärlden.48 För om konstvärldens gränser är flytande, hur blir det då möjligt 

att ringa in denna värld i sin helhet? Jag menar emellertid att helhetsbegreppet 

faktisk har en metodologisk funktion att spela i resonemang som relaterar till be-

grepp som konstvärlden, men bara om helhetsbegreppet tillåts att agera tillsam-

mans med begreppet del. Om vi utgår ifrån att en tänkt helhet består av och kan 

sönderdelas i ett antal delar så kan en analogi upprättas till Dantos resonemang 

om konstvärlden. Enligt Danto innebär varje nytt inträde i konstvärlden att konst-

begreppets gränser expanderar.49 Att en konstnär, en artefakt eller ett koncept in-

kluderas i konstvärlden betyder också vidare möjligheter till fortsatta inkludering-

ar. Med nya, varierande inträden i konstvärlden ökar konstbegreppets elasticitet. 

Denna elasticitet är, enligt Danto, anledningen till att verk av Rafael, Pablo Picas-

so och Andy Warhol alla kan kallas för konst idag.50 I relation till begreppen del 

och helhet skulle man kunna säga att varje del av konstvärlden bidrar till dess hel-

het – och att varje adderad del utökar denna helhet. Samtidigt är varje inträde i 

konstvärlden beroende av vad som upp till dess inkluderats i den. Alla inträden är 

inte möjliga vid alla tillfällen. Det är inte säkert att en kubistisk målning av Geor-

ges Braque skulle tillåtas att bli en del av konstvärlden om den målades på 1700-

talet. Det är kanske inte ens möjligt att en kubistisk målning, som vi känner den, 

                                                
47 Danto presenterade denna teori i en artikel ifrån 1964 med titeln ”The Artworld”. Se Danto, A. (1996), 
”Konstvärlden”, s. 89-113. 
48 Susan Wyngaard, som ligger bakom den teori som min frågeställning söker svar på, talar om the world of 
art, vilket jag översatt till konstvärlden. Arthur Danto använder i sin tur begreppet The Artworld. vilket på 
svenska översatts till konstvärlden. Det är förstås möjligt att Wyngaard och Danto refererar till helt olika 
världar, men i min uppsats har jag likställt deras begrepp.   
49 Danto, A. (1996), ”Konstvärlden”, s. 112-113. 
50 Danto, A. (1996), ”Konstvärlden”, s. 111-112. 



 20

skulle vara möjlig att måla på 1700-talet. Tidens konventioner och traditioner gör 

sitt till för att ringa in konstvärldens gränser. Men när väl en artefakt eller ett kon-

cept börjar kallas för konst har någonting hänt i konstvärlden. Och det är då, när 

denna artefakt eller detta koncept tillåts att stå som representant för ett vidare 

konstbegrepp, som delen kan börja säga någonting om helheten. 

Hur kan då detta resonemang om del och helhet tillämpas vid en karaktärise-

ring av Göteborgs konstmuseibiblioteks bestånd? Vi skulle först kunna säga att 

alternativet till att dokumentera konstvärlden i sin helhet är att dokumentera delar 

av den. Betraktade i relation till varandra utgör delarna av biblioteksbeståndet en 

slags helhet. Genom att studera delarna var för sig går det – i bästa fall – att ta 

reda på vilken konstvärld de tillsammans dokumenterade. Med ett sådant an-

greppssätt blir det möjligt att analysera om beståndet hade specialområden, och 

om beståndets delar säger något om dess helhet. I min undersökning anläggs ett 

sådant angreppssätt. I praktiken innebär detta att jag – genom att studera årsberät-

telser och biblioteksliggare – söker mönster i biblioteksbeståndet. En metod hade 

varit att frilägga möjliga mönster genom statistiska analyser av uppgifterna i bib-

lioteksliggarna.51 En sådan metod hade kunnat ge en tydlig överblick över bestån-

det. Jag har emellertid inte gått den vägen. Jag har istället förlitat mig på kvalitati-

va observationer och texttolkning – med risk för bristande precision.52 Huruvida 

den ena metoden är bättre eller sämre än den andra kan jag inte avgöra. Jag känner 

mig mest hemma i en kvalitativ metodtradition, och jag vill tro att den är funktio-

nell nog för att analysera och diskutera förhållandet mellan del och helhet i Göte-

borgs konstmuseibiblioteks bestånd. Samtidigt inser jag vilka fördelar en kvantita-

tiv granskning hade medfört. Mina observationer och tolkningar kan inte ge sam-

ma klara bild av det empiriska materialet som en kvantitativ undersökning hade 

kunnat. Det kan därför redan här vara värt att flagga för ytterligare studier om 

biblioteksbeståndet vid Göteborgs konstmuseum, till exempel på kvantitativ 

grund. 

                                                
51 En bibliometrisk metod hade exempelvis kunnat användas för att urskilja mönster i biblioteksbeståndet. För 
ett jämförande exempel på hur en bibliometrisk metod kan nyttjas vid karaktäriseringar av biblioteksbestånd, 
se Åström, F. & Pettersson, L. (2006), ”Mapping Activities of Artists in the Past: A Bibliometric Study of the 
Library of the Scandinavian Association in Rome until 1870”.  
52 För att bistå mina observationer och tolkningar har jag tagit hjälp av Susan Wyngaards redan nämnda 
förteckning över dokumenttyper som kan finnas i konstbibliotek. Denna förteckning innefattade, som vi 
minns, biografier om enskilda konstnärer och konstnärsklexikon, självbiografier, konsthistoriska guideböcker 
för resande, förteckningar över konstsamlingar och mer detaljerade förteckningar över enskilda konstnärers 
verk, handböcker för praktiserande konstnärer, konsttidskrifter, konsthistoriska uppslagsverk och bibliografi-
er, utställningskataloger, auktionskataloger, böcker som formgivits av konstnärer (artists’ books), mindre 
trycksaker (ephemera) samt olika former av visuella medier, så som originalgrafik, handteckningar, tryckta 
reproduktioner av konstverk, fotografier, mikrofilmer och diabilder. Jag har inte använt Wyngaards register 
för att, om möjligt, bocka av den eller andra dokumentkategorin. Förteckningen har snarare använts för att 
urskilja nyckelområden i biblioteksbeståndet. 
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Tankar om undersökningens struktur 

Undersökningen består av två kapitel. Dessa kapitel är strukturerade längs med 

två linjära kronologier som delvis skär in i varandra. Det första kapitlet, döpt till 

”Från Göteborgs museum till Göteborgs konstmuseum”, sträcker sig mellan åren 

1861-1925. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en orientering i den historiska 

miljö som kan sägas ge upphov till uppsatsens egentliga studieobjekt, nämligen 

Göteborgs konstmuseibibliotek. Med stöd av Michael Baxandalls metodologiska 

råd bidrar jag med en skildring av – vad jag finner vara – viktiga faktorer och för-

utsättningar för att ett historiskt problem skall uppstå – vilket det biblioteksbe-

stånd jag studerar sedan förväntas svara emot. Problemet ifråga lanseras i form av 

en hypotes i slutet av kapitlet. 

Nästa kapitel, kallat ”Göteborgs konstmuseibibliotek”, utgör den centrala de-

len av undersökningen. Kapitlet består av tre undersökningsavsnitt och tre kortare 

sammanfattningar. Kapitlet behandlar ungefär åren 1911-1939. Anledningen till 

att jag tar ett steg tillbaka i kronologin beror på de källor jag har studerat. Det em-

piriska materialet ger belägg för att en grundplåt till Göteborgs konstmuseums 

biblioteksbestånd byggdes upp redan innan själva museet öppnade, vilket visas i 

avsnittet ”Åren till och med 1924”. För kapitlet i stort gäller att jag skildrar och 

analyserar beståndets tillblivelse och expansion fram till och med 1939, i enlighet 

med uppsatsens syfte. Jag presenterar och tolkar utsagor och kontextuella fakta-

uppgifter om själva beståndet och om händelser runtomkring det. Tanken är att 

dessa kompletterande uppgifter skall exemplifiera några av de historiska delpro-

blem som biblioteksbeståndet kan ha fungerat som en lösning på. Men de skall 

också ge en bild av vilka resurser de berörda aktörerna hade till sitt förfogande för 

att ta sig an möjliga problem. Det skall direkt sägas att redovisningen av dessa 

delproblem och resurser inte alls är systematisk, utan snarare invävd i den histo-

riska skildringen. 

I huvudkapitlets tre undersökningsavsnitt ges utrymme åt att skildra själva 

samlingsmomentet som en pågående aktivitet. Jag ger därför vissa inblickar i själ-

va beståndet, främst genom omnämnanden av enskilda inköp och gåvor. Acces-

sionsuppgifterna hämtas, som tidigare anförts, ifrån biblioteksliggarna i Göteborgs 

konstmuseibibliotek samt ifrån årsberättelserna i Göteborgs museums årstryck.53 

Jag har gjort ett urval av inköpen och gåvorna, vilket förstås öppnar dörren för 

frågor om vad som inte nämns. Jag tror inte att det går att blunda för historie-

skrivningens subjektiva drag, och en annan skribent hade helt säkert valt att lyfta 

fram andra dokument än de jag har handplockat. Jag gör heller inte anspråk på att 
                                                
53 Jag har inte lagt någon möda på att försöka lokalisera de kommenterade dokumenten i det nuvarande bibli-
oteket. Jag har istället närmat mig de dokument som tas upp för diskussion på indirekt vis, genom bredvidläs-
ning och genom tidigare kännedom. Genom smärre stickprov har jag dock funnit prov på att åtminstone några 
av de volymer som förvärvades under den period jag inriktar mig på finns kvar i bibliotekets ägo. Att studera 
när en viss volym förvärvades är mycket enkelt, då det accessionsnummer som volymen tilldelats i biblio-
teksliggarna också finns skrivet eller stämplat på själva volymen.  
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vara en expert på konstlitteraturens flora. Den redovisning som görs måste ses i 

ljuset av två faktorer. Dels min frågeställning om det går att hävda att Göteborgs 

konstmuseibiblioteks bestånd samlades in för att dokumentera konstvärlden i sin 

helhet och dels min egen förförståelse.54 Förhoppningsvis bidrar dessa faktorer till 

en någorlunda rättvis bild av det biblioteksbestånd som växte upp under åren fram 

till och med 1939 – men knappast den enda bilden.  

Efter undersökningskapitlet följer ett avslutande diskussionskapitel där jag tar 

mig an de två frågeställningar som formulerats för uppsatsen. Diskussionen förs i 

tre separata avsnitt, vilka alla leder fram till varsin slutsats samt förslag på vidare 

forskning. I det första avsnittet, kallat ”Biblioteksbestånd och problemlösning” 

går jag i närkamp med det hypotetiska problem som lanseras i slutet av kapitlet 

”Från Göteborgs museum till Göteborgs konstmuseum”. Med stöd av de resultat 

som undersökningen gett försöker jag underbygga men också kritisera problem-

hypotesen genom att sätta den i samband med biblioteksbeståndets expansion. 

Tanken är att denna diskussion skall bidra till ett svar på min frågeställning om 

varför ett biblioteksbestånd byggdes upp vid Göteborgs konstmuseum. I nästa 

avsnitt, döpt till ”Del och helhet i biblioteksbeståndet”, reflekterar jag över möjli-

ga svar på frågan om det går att hävda att Göteborgs konstmuseibiblioteks bestånd 

samlades in för att dokumentera konstvärlden i sin helhet. I avsnitt nummer tre, 

kallat ”Ett biblioteksbestånds utbildande, estetiska och rituella funktion”, återvän-

der jag till frågan om varför ett biblioteksbestånd byggdes upp vid Göteborgs 

konstmuseum. Diskussionen, som förs i direkt relation till begrepp lånade ifrån 

Carol Duncan, handlar om huruvida biblioteksbeståndet understödde Göteborgs 

konstmuseum utbildande, estetiska och rituella funktion.  

Avslutningskapitlets tre diskussionsavsnitt följs av en reflektion över begrep-

pen validitet och reliabilitet. Kapitlet rundas av med en sammanfattning av hela 

uppsatsen.  

 

                                                
54 Till nämnda förförståelse hör erfarenheten av att tidigare ha skrivit uppsatser om konstlivet i Göteborg och 
Sverige under 1900-talets första hälft. Det har varit givande att återkomma till källor och litteratur som jag 
innan studerat för andra syften. I ljuset av ett nytt syfte och nya frågeställningar har omläsningar och kom-
pletterande litteratur lett fram till omtolkningar och smärre revideringar av tidigare dragna slutsatser.  För 
jämförelser, se min Sixten Strömboms konstbildningsbegrepp: Synat genom några blad ur Studiekamraten 

1923-1948. 
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Från Göteborgs museum till Göteborgs konstmu-
seum 

S.A. Hedlund och Göteborgs museum 
År 1861 öppnade Göteborgs museum i Ostindiska kompaniets hus på Norra 

hamngatan i Göteborg.55 Hur kom det sig? Initiativet togs av Sven Adolf Hedlund 

(1821-1900). Hedlund var chefredaktör på Göteborgs Handels- och Sjöfartstid-

ning, kultur- och konsttillskyndare samt politisk frihetskämpe. I Göteborg fanns 

sedan några årtionden tillbaka ett naturhistoriskt museum, vars zoologiska sam-

ling emellertid ”vansköttes”, enligt S.A. Hedlunds biograf Olle Gellerman.56 Hed-

lund, inspirerad av British Museum och South Kensington Museum (nuvarande 

Victoria and Albert Museum) i London, menade att staden Göteborg behövde ett 

publikt museum av modernt snitt där hela världens kunskapsgrenar och prestatio-

ner kunde samlas. I slutet av 1860 fick den driftige Hedlund gehör för sin idé av 

Kungliga Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg, och i maj nästkomman-

de år klubbades stadgarna för det nyinstiftade Göteborgs museum. Det rådande 

politiska och ekonomiska klimatet i Göteborg gjorde sitt till för att förslaget fick 

genklang. Konstvetaren Charlotta Hanner Nordstrand har påpekat att ”Välgören-

het, donationsanda och öppenhet för internationella impulser präglade stadens 

medborgare” under 1800-talets mitt.57 Olle Gellerman drar en liknande slutsats, 

när han skriver att stadens industriella borgarelit under denna tid hade ”blivit upp-

fostrade till att inte använda sina stora inkomster till egen lyxkonsumtion utan till 

gagn för samhället.”58 Förutsättningarna för handlingskraft var således goda för en 

idéspruta som S.A. Hedlund. Det dröjde heller inte många år förrän han drev ige-

nom inrättandet av en konstskola vid museet. Hedlund kom också med förslaget 

att ett bibliotek skulle etableras i Ostindiska huset.  

                                                
55 Referatet i hela detta stycke, utom där det indikeras, baseras på Gellerman, O. (1998), S.A. Hedlund: legen-

darisk tidningsman och liberal politiker, s. 188-191. 
56 Gellerman, O. (1998), S.A. Hedlund: legendarisk tidningsman och liberal politiker, s. 189. 
57 Nordstrand, C. H. (2000), Konstliv i Göteborg: konstföreningen, museisamlingen och mecenaten Bengt 

Erland Dahlgren, s. 3. 
58 Gellerman, O. (1998), S.A. Hedlund: legendarisk tidningsman och liberal politiker, s. 188. 
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Idén om att Göteborgs museum skulle ha ett bibliotek var även den hämtad 

ifrån museiförlagorna i England.59 Enligt Hedlund skulle bibliotekets målgrupp 

vara bred. Både specialiserade vetenskapsidkare och allmänheten i stort skulle få 

ta del av biblioteket. Tack vare Hedlunds kontakter med mecenater och donatorer 

kunde ett större bestånd byggas upp relativt snabbt. Vissa delar av beståndet kom 

ifrån det äldre Naturhistoriska museet, andra ifrån Kungliga Vetenskaps- och vit-

terhetssamhället. En viktig donator var handelsmannen James J:son Dickson 

(1815-1885). Enligt bibliotekshistorikern Severin Hallberg skänkte Dickson, 

bland mycket annat, ”konsthistoriska arbeten och planschverk” till museibibliote-

ket.60 Bibliotekets totala bestånd uppgick år 1863 till inte helt blygsamma 

femtusen volymer, en siffra som emellertid var tiodubblad år 1886.  

I och med att Göteborgs högskola grundades år 1891 ändrades förutsättning-

arna för museibiblioteket. Enligt Severin Hallberg hade en boksamling köpts för 

högskolans räkning, som samman med museibibliotekets bestånd skulle lägga 

grunden till ett Göteborgs stadsbibliotek.61 Det sammanslagna biblioteket kom att 

placeras i en för ändamålet rest byggnad på Vasagatan i Göteborg. Den här upp-

satsen är inte platsen för den bibliotekshistorien, men det kan i alla fall vara värt 

att citera Severin Hallbergs konstaterande att ”museibiblioteket betraktades och 

fungerade som ett stadsbibliotek för Göteborg långt innan Göteborgs stadsbiblio-

tek organiserades och fick sitt namn.”62 S.A. Hedlund hade velat att Göteborgs 

museum skulle vara en kultur- och bildningshärd för hela staden, och i hans mu-

seiprogram var biblioteket en naturlig del. Historiska paralleller fanns, som anfört, 

i England – men även i USA. Under 1800-talet höjdes där, enligt Juris Dilevko 

och Lisa Gottlieb, röster om att bibliotek och museer tillsammans skulle verka för 

att stärka allmänhetens bildningsnivå och förfina deras smaksinne.63 Ett inlägg i 

debatten var uppsatsen ”Art Museums and Their Connection With Public Librari-

es” (1876), författad av pedagogen Henry Simmons Frieze (1817-1889). Frieze 

argumenterade för värdet av en institution där folkbibliotek och konstmuseum 

kunde samlas under ett och samma tak, för att på sätt främja men också fostra 

medborgarnas lust till både kunskap och skönhet.  

S.A. Hedlund hade ett stort konstintresse.64 1854 var han med och startade Gö-

teborgs konstförening, vars verksamhet kom att inrymmas i Göteborgs museum. 

1864 fick museet en särskild konstavdelning, och återigen togs första steget av 

                                                
59 Referatet i hela detta stycke baseras på Hallberg, S. (1941), Göteborgs stadsbibliotek: det första halvseklet 

1891-1940, s. 1-10. 
60 Hallberg, S. (1941), Göteborgs stadsbibliotek: det första halvseklet 1891-1940, s. 3. 
61 Om sammanslagningen går att läsa i Hallberg, S. (1941), Göteborgs stadsbibliotek: det första halvseklet 

1891-1940, s. 11-14. 
62 Hallberg, S. (1941), Göteborgs stadsbibliotek: det första halvseklet 1891-1940, s. 9. 
63 Resten av detta stycke baseras på Dilevko, J. & Gottlieb, L. (2004), The evolution of library and museum 

partnerships: Historical Antecedents, Contemporary Manifestations, and Future Directions , s. 161-170. 
64 Referatet i hela detta stycke, utom där det indikeras, baseras på Werner, J. (2009), ”Häng dom högt”, s. 62-
88. 
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Hedlund. 1865 skänkte konstföreningen ett antal tavlor till konstavdelningen, vars 

samling växte med åren, främst tack vare donationer. Ett betydande ekonomiskt 

anslag tillföll konstavdelningen under 1876. Grosshandlarparet Bengt Erland 

(1809-1876) och Anna Lisa (1814-1876) Dahlgren testamenterade, förutom en 

stor samling konstverk, tvåhundrafemtiotusen kronor till en fond för framtida för-

värv. 1877 hamnade ansvaret för konstavdelningen på litteraturkritikern Carl Da-

vid af Wirsén (1842-1912). Wirsén skötte också museibiblioteket. Wirséns karriär 

vid Göteborgs museum blev emellertid inte långvarig. Redan 1878 år lämnade han 

Göteborg för Stockholm och Svenska Akademien.65 Dubbeltjänstgöringen som 

konstavdelningsansvarig och bibliotekarie klövs i denna veva mitt itu. Jeff Werner 

har påpekat att denna klyvning ”är ett första steg i den professionaliseringsprocess 

som sker vid museet.”66 Wirséns efterträdare på konstavdelningen stannade betyd-

ligt längre på sin post än sin föregångare. Berndt Adolf Lindholm (1841-1914) var 

målare och kom att förestå konstavdelningen mellan 1878 och 1906. Under hans 

ledningstid skedde den dittills kanske viktigaste utökningen av konstavdelningens 

bestånd. Handelsmannen och mecenaten Pontus Fürstenbergs (1827-1902) stora 

konstsamling tillföll konstavdelningen år 1902 genom testamentering. Fürsten-

bergs samling bestod i första hand av framstående verk ur de två senaste decenni-

ernas nordiska konstskapande – med en tonvikt på Konstnärsförbundets represen-

tanter. Nordiskt samtidsmåleri kom att bli ett fortsatt profilområde för konstavdel-

ningen. 

Åren runt sekelskiftet 1900 stärktes de ekonomiska medlen för konstavdel-

ningen. Betydande summor donerades 1898 ifrån politikern Robert Dickson 

(1843-1924), 1902 ifrån grosshandlaren August Röhss ((1836-1904) och 1907 

ifrån direktör Carl Wijk (1839-1907).67 1906 efterträddes Berndt Adolf Lindholm 

av Axel Ludvig Romdahl (1880-1951), som kom att leda konstavdelningen till 

och med 1947. Romdahl var filosofie doktor i konsthistoria och säkert kan hans 

tillträde ses som ett fortsatt symptom på den professionaliseringsprocess vid Gö-

teborgs museum som Jeff Werner pekat ut. Det är nog inte alltför djärvt att påstå 

att med Axel Romdahl inleddes en ny era i Göteborgs konst- och konstmuseiliv. 

Jeff Werner har gått så långt att han kallat Romdahl för ”centralgestalten i det 

göteborgska konstlivet under första halvan av 1900-talet.”68 Den resterande delen 

av detta kapitel handlar om Romdahl. 

                                                
65 För vidare om Carl David af Wirzén och Svenska Akademiens Nobelbibliotek, se Burius, A. (2002), Hund-

ra år i litteraturprisets tjänst: Svenska Akademiens Nobelbibliotek 1901-2001, s. 15-47. 
66 Werner, J. (2009), ”Häng dom högt”, s. 64. 
67 Romdahl, A. L. (1945), ”Förord”, opag. 
68 Werner, J. (1997), Nils Nilsson, s. 53. 
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Axel Romdahls konsthistoriska skolning 
Axel Romdahl kom år 1906 till Göteborg för att överta ansvaret för Göteborgs 

museums konstavdelning. Men redan under tillträdesåret blev det klart att Rom-

dahl också skulle få en docentur i konsthistoria vid Göteborgs högskola.  

I Sverige var konsthistoria som universitetsämne ännu ungt vid denna tid.69 

Den första professuren hade inrättats vid Stockholms högskola år 1889, med Vic-

tor Rydberg (1828-1895) i professorssätet. Vid Göteborgs högskola fanns sedan 

starten 1891 en professur i estetik. När estetikämnet etablerades vid svenska uni-

versitet under mitten av 1800-talet fanns en tydlig slagsida åt filosofisk spekula-

tion på bekostnad av direktkontakt med faktiska konstverk. Under 1800-talets 

sista decennier kom denna metafysiska sida av disciplinen att kritiseras. Istället 

underströks betydelsen av att ämnet skulle bli mer empiriskt inriktat och anpassas 

efter vetenskapliga normer. Likt andra vetenskaper skulle estetiken bli mer specia-

liserad samt, vilket påpekas av konstvetaren Hans Pettersson, ”självständig och 

metodiskt stringent i förhållande till angränsande ämnen.”70 Men specialiserings-

tendenserna avspeglade sig också på andra sätt, till exempel genom att prominenta 

ämnesföreträdare för den estetiska disciplinen, såsom Henrik Schück (1855-1947) 

i Uppsala, lade tonvikten på litteraturstudier, vilket gjorde att bildkonsten kom i 

andra hand. Att konsthistorieämnet kom att slå sig loss som självständig veten-

skapsgren kan säkerligen ses som ett utslag av snedfördelningen inom estetikäm-

net. Det fanns dessutom praktiska problem med att ha både konst- och litteraturhi-

storia på samma bord, vilket bland annat var fallet i Göteborg. När Axel Romdahl 

tillträdde sin docentur i konsthistoria år 1906 var estetikämnet på fallrepet. Två år 

senare delades disciplinen i två bitar, vilket gjorde att Romdahl fick huvudansva-

ret för den nyinstiftade ämnet konsthistoria med konstteori. Samtidigt behöll han 

intendenturen vid Göteborgs museums konstavdelning. Jag skall senare beskriva 

Romdahls museimannagärning, men innan dess tittar vi närmare på den konsthi-

storiska tradition han var skolad i. 

1898 kom Romdahl till Uppsala för universitetsstudier, bland annat under re-

dan nämnde Henrik Schück. I och med att koncentrationen vid Schücks seminari-

er låg på litteraturhistoria var det svårt att få bifall för djupare inträden i en konst-

historisk praktik. I sina memoarer skriver Romdahl att: ”De som avsågo att ägna 

sig åt konsthistorien ansågos av professorn och kamraterna såsom något äventyr-

liga.”71 En utväg för vetgiriga konsthistoriker fanns på kontinenten, i Berlin, dit 

                                                
69 Referatet i hela detta stycke baseras på Pettersson [nuv. Hayden], H. (2000), ”Konsthistoria som universi-
tetsdisciplin”, s. 63-91. 
70 Pettersson, H. (2000), ”Konsthistoria som universitetsdisciplin”, s. 67. 
71 Romdahl, A. L. (1943), Som jag minns det: andra delen, s. 92. 
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Romdahl sökte sig 1902.72 Där deltog han bland annat i den schweiziske 

konsthistorikern Heinrich Wölfflins (1864-1945) seminarier.  

Som få argumenterade Wölfflin för att konsthistorieskrivningen skulle bygga 

på vetenskaplig grund men härledd utifrån ämnets egna premisser.73 I sin metodo-

logi betonade han blickens betydelse för en adekvat bildanalys, men också en be-

greppslig precision för att kunna beskriva visuella intryck. Wölfflins vetenskapli-

ga strävan byggde, enligt Dan Karlholm, på idén att ”uppnå självständighet i pari-

tet med – men ej kalkerad på – den mest prestigefyllda vetenskapen: naturveten-

skapen.”74 Likt naturen ansågs konsten följa sina egna lagar.  För konsthistorikern 

gällde det att avslöja konstens systematiska ordning. Till hjälp fanns i första hand 

ögat och seendet. 

För flera av de svenska konsthistoriker som kom i direktkontakt med Wölfflin 

blev mötet stilbildande, vilket också satte sina spår i den konsthistoriska åker de 

kom att plöja i Sverige. Dan Karlholm, som studerat svenska konsthistorikers för-

hållande till Wölfflin, har påpekat att schweizarens inflytande närmast kan ses 

som ”bestämmande för svensk konstvetenskap till och med 1950-talets slut.”75 

Också Axel Romdahl berördes av Wölfflin, men påverkan tycks främst ha handlat 

om att Wölfflin baserade sin undervisning på bildpresentation, ett mönster som 

senare följdes av Romdahl.76 I sina memoarer ger Romdahl ett tydligare vördnads-

bevis åt sin andra lärare i Berlin, medeltidsexperten Adolph Goldschmidt (1863-

1944). Romdahl skriver, med en inledande blinkning till Wölfflin, att Goldsch-

midt  

bländade icke med eleganta analyser av de konstnärliga kvaliteterna men lärde oss, sina lär-
jungar, att se och dra slutsatser av det vi sågo, att bestämma tid, skola, mästare, fick oss att 
beakta de faktorer, med vilka man har att räkna, när det gäller att lösa ett konsthistoriskt pro-
blem. Han var en utomordentlig lärare just av det som kan läras.77 

Omdömet rörande Goldschmidt avslöjar måhända något om vilken inställning 

Romdahl hade till Wölfflins teoretiska och förhållandevis begreppstyngda idé om 

hur konsthistorisk forskning bör bedrivas. Konstvetaren Kathryn Brush har, i sin 

bok The Shaping of Art History: Wilhelm Vöge, Adolph Goldschmidt, and the Stu-

dy of Medieval Art (1996), påpekat att Goldschmidt framförallt ville förbereda 

                                                
72 Romdahl beskriver sin tid i Berlin i andra delen av sina memoarer. Se Romdahl, A. L. (1943), Som jag 

minns det: andra delen, s. 128-169. 
73 Hela detta stycke baseras på Karlholm, D. (1996), Handböckernas konsthistoria: Om skapandet av ”allmän 

konsthistoria” i Tyskland under 1800-talet, s. 50-56. 
74 Karlholm, D. (1996), Handböckernas konsthistoria: Om skapandet av ”allmän konsthistoria” i Tyskland 

under 1800-talet, s. 55. 
75 Karlholm, D. (2000), ”Vetenskapens vardag”, s. 113. 
76 Dan Karlholm har framhållit att Wölfflins betoning på direkta bildstudier kan ses som en naturlig konse-
kvens av hans idé om en konsthistorieskrivning baserad på visuella intryck. Karlholm, D. (2000), ”Vetenska-
pens vardag”, s. 96. 
77 Romdahl, A. L. (1943), Som jag minns det: andra delen, s. 150-151. 
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sina studenter för framtida karriärer inom musei- och forskningsvärlden, och detta 

genom att lära ut betydelsen av ett intensivt och detaljerat direktstudium av de 

konstnärliga artefakterna.78 Goldschmidt framhävde vikten av att vara nära före-

målen, och att sedan beskriva dem så exakt som möjligt. Romdahl har vittnat om 

lärarens inriktning i sina memoarer, där han beskriver Goldschmidt som ”en 

grundlig och exakt vetenskapsman som med en otrolig lärdom förenade en skarp 

metod och en klar framställningskonst.”79 Något liknande torde kunna sägas om 

Romdahl. I sin egen konsthistoriska skriftställargärning var Romdahl, med Hans 

Petterssons ord, ”aldrig någon specialinriktad systematiker. Omfånget och bred-

den i hans samlade verk vittnar snarare om en oerhört allmänintresserad person.”80 

En liknande diagnos har ställts av idéhistorikerna Bo Lindberg och Ingemar Nils-

son. De menar att Romdahl som konsthistorisk författare var ”flödande produktiv, 

men det mesta var översiktsverk eller mer eller mindre populära framställningar [-

--] Någon skola i vetenskapen bildade han ej; därtill var han alltför syntetisk och 

ospecialiserad”.81 Med metodiska lärdomar dragna ifrån Wölfflin, men kanske 

framförallt ifrån Goldschmidt, skulle Romdahl komma att upprätthålla en konsthi-

storisk tradition där seendet och närheten till konstverket utgjorde navet i verk-

samheten. I nästa avsnitt beskrivs hur detta i praktiken gick till. 

Axel Romdahl som lärare och museiman 
Romdahls konsthistoriska undervisning har av Folke Elfving, tidigare sekreterare i 

Göteborgs museums styrelse, beskrivits som ”feststunder för eleverna.”82 Rom-

dahls elev Sten Karling har berättat att Romdahls undervisning var populärt hål-

len.83 Karlings beskrivning stämmer väl överens med den inriktning som Rom-

dahls konsthistoriska författarskap tog, och även – som vi nedan skall se – med 

det folkbildningsintresse han odlade. I sina memoarer har Romdahl själv beskrivit 

hur han skötte sina lektioner. Han skriver att: ”För undervisningen användes plan-

scher och fotografier, som sändes runt det bord kring vilket vi alla sutto.”84 Rom-

dahl skriver vidare att han lade tyngdpunkten på att lära ut metodiska färdigheter, 

snarare än på utantilläsning ur konsthistoriska handböcker. Ibland gavs tillfälle till 

exkursioner, men de ekonomiska resurserna var ständigt knappa, även vad gällde 

undervisningsutrustning. Enligt Romdahl var konsthistorieämnets status vid hög-

skolan låg, och man ”kunde icke begära annat än mycket små belopp till ljusbil-

                                                
78 Brush, K. (1996), The Shaping of Art History: Wilhelm Vöge, Adolph Goldschmidt, and the Study of Me-

dieval Art, s. 95. 
79 Romdahl, A. L. (1943), Som jag minns det: andra delen, s. 150. 
80 Pettersson, H. (2000), ”Konsthistoria som universitetsdisciplin”, s. 76. 
81 Lindberg, B. & Nilsson, I. (1996), Göteborgs universitets historia I: På högskolans tid, s. 164. 
82 Elfving, F. (1996), Kring Göteborgs museum: Händelser – Människor – Minnen, s. 92.  
83 Karling, S. (1970), ”Svensk konstvetenskaplig forskning igår och idag”, s. 7. 
84Enligt Romdahl hade studiematerial köpts in av Karl Warburg (1852-1918), som innehaft den första profes-
suren i estetik vid Göteborgs högskola. Se Romdahl, A. L. (1951), Som jag minns det: Göteborgsåren, s. 206. 
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der. Om böcker kunde ej bli tal.”85 En resurs som kunde utnyttjas i undervisningen 

var konstavdelningen på Göteborgs museum. Bo Lindberg & Ingemar Nilsson har 

berättat att Romdahl föreläste för sina studenter inför de faktiska konstverken.86 

Romdahl tog också för vana att hålla publika föreläsningar och konstvisningar, 

bland annat ”för skolklasser och andra grupper.”87 Hans bok Konstmonologer i 

Göteborgs museum ifrån 1911 var ett tidigt exempel på svensk konstpedagogisk 

litteratur. Romdahls drivande tes i boken, som till sitt upplägg liknar en fiktiv mu-

seivandring, är att bildning på konstens område i första hand förutsätter en för-

djupning av seendet. I en patosfylld sekvens förklarar han att:  

Endast genom att lyssna höra vi, endast genom att försjunka i åskådan se vi. Stanna inför 
konstverket, älska det och sök att förstå! Kanske ligger dess skönhet först dold för dig, men 
sakta och underbart högtidligt lyfta sig de höljande molnen, och du ser in i solen, värmd ge-
nom hela din varelse af dess strålar.88 

Oavsett vad man tycker om Romdahls retorik går det inte att ta miste på vilket 

värde han tillskriver ögats förmågor. Blicken blir det primära instrumentet för att 

nå å ena sidan förståelse, å andra sidan skönhet, vid mötet med ett konstverk. Var-

för Romdahl ägnade så mycket tid åt att förevisa konstavdelningen kan kanske 

förklaras med en tes av konstvetaren Björn Fredlund. Fredlund har påpekat att 

Romdahl ”var inspirerad av socialestetikens idéer om konstförmedlingens bety-

delse och betraktade popularisering i tal och skrift som ett centralt område för sin 

verksamhet.”89 I tiden låg en tilltro till konstens uppfostrande och livgivande egen-

skaper. I Sverige var Romdahl en av dem som tidigt omfamnade en bred folkbild-

ningsideologi på konstens område. Efter att han avslutat sina universitetsstudier 

hade han först sökt sig till Nationalmuseum i Stockholm, där han under en kortare 

tid kom att uppehålla en amanuenstjänst. Konstvetaren Per Bjurström berättar i sin 

bok Nationalmuseum: 1792-1992 (1992) att Romdahl hjälpte till att förevisa mu-

seets samlingar för bildningssökande arbetare.90 Folkbildningsrörelsens strävanden 

pågick också i många andra kontexter, till exempel inom bibliotekssfären, under 

denna tid. Magdalena Gram har poängterat att: ”Folkbildning och konstbildning 

kan tolkas som ett led i en demokratiseringsprocess, där till en början de ekono-

miskt och kulturellt privilegierade förmedlar sin insikt och kunskap till de mindre 

väl lottade.”91 Romdahls populära konstförevisningar och pedagogiska skrifter kan 

                                                
85 Romdahl, A. L. (1951), Som jag minns det: Göteborgsåren, s. 208. 
86 Lindberg, B. & Nilsson, I. (1996), Göteborgs universitets historia I: På högskolans tid, s. 163-164. 
87 Romdahl, A. L. (1951), Som jag minns det: Göteborgsåren, s. 160. 
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ses som ett symptom på denna folkbildningsprocess från ovan. I egenskap av uni-

versitetsutbildad vetenskapsman, skolad i en tradition där seendets betydelse satts 

i centrum, innehade han mandat att verka för en ”ögats fostran”.92 Uppgiften un-

derlättades av att han hade tillgång till en konstsamling att se på. 

En utökad konstsamling och ett eget konstmuseum 
Med hjälp av ett stort kontaktnät samt de penningdonationer som tillfallit 

konstavdelningen runt sekelskiftet 1900 kunde Romdahl verka aktivt för en ut-

vidgning av Göteborgs museums konstsamling.93 Det bestånd som samlats in un-

der konstavdelningens första halvsekel bestod i huvudsak av nordiskt samtidsmå-

leri, en inriktning som Romdahl både ville behålla och bredda. Inledningsvis ar-

gumenterade han för ökade inköp av äldre konst, företrädesvis svensk, men senare 

också för verk av utländska mästare, både äldre och samtida. Under 1910-talet 

inkorporerades grafik och handteckningar i konstsamlingen. Dessa två uttryckssätt 

hade tidigare inte givits något större utrymme vid konstavdelningen. Romdahl 

hyste ett stort intresse för grafik. I Konstmonologer ifrån Göteborgs museum ut-

trycker han besvikelse över att grafiken väcker ”den allra djupaste likgiltighet hos 

den nutida publiken, i stort sett.”94 Anledningen är, enligt Romdahl, att den grafis-

ka konsten pressats undan av fotografiet, en reproduktionsform som han dock 

menar ger en fadd bild av den sant sköna konsten, ”en skugga både af kroppen 

och själen.”95 I samma skrift försvarar Romdahl grafikens förtjänster genom att 

meddela att den store Heinrich Wölfflin, ”min beundrade lärare”, hellre använder 

kopparstick än fotoreproduktioner i sin undervisning.96 I Romdahls konsthistoriska 

œuvre är grafiken välrepresenterad, och man finner där bland annat arbeten om 

Anders Zorns (1860-1920) och Carl Larssons (1853-1919) etsningskonst. Zorn 

och Larsson donerade för övrigt flertalet etsningar till konstavdelningens grafik-

samling. Svenska handteckningar blev ett annat av konstavdelningens profilområ-

den. I katalogen Svenska handteckningar i Göteborgs Museum (1918) beskriver 

Romdahl tjusningen med att studera konstnärers teckningar och skisser. Han för-

klarar att ”För den som vill komma de gamla mästarnes hemligheter på spåren 

finnes, som den moderna konstforskningen nogsamt visat, ingen säkrare väg än 

den som för genom handteckningsportföljerna.”97 I sina memoarer har Romdahl 

                                                
92 ”Ögats fostran” var titeln på en artikel av Romdahl kom publicerades i folkbildningstidskriften Studiekam-

raten år 1942. Se Romdahl, A. L. (1942), ”Ögats fostran”, s. 58-63. 
93 Referatet i hela detta stycke, utom där det indikeras, baseras på Gavel, J. (1992), ”Göteborgs konstmuseum 
och dess samlingar: Bland grosshandlare och frisinnade”, s. 12-17. 
94 Romdahl, A. L. (1911), Konstmonologer i Göteborgs museum, s. 81. 
95 Romdahl, A. L. (1911), Konstmonologer i Göteborgs museum, s. 81. 
96 Romdahl, A. L. (1911), Konstmonologer i Göteborgs museum, s. 83. 
97 Romdahl, A. L. (1918), Svenska handteckningar i Göteborgs Museum, opag. [Motsvarande s. 1.] 
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berättat att de svenska handteckningarna hade till syfte att komplettera den ordina-

rie samlingen av svensk målarkonst.98  

1918 kontaktades Romdahl av skeppsredaren Werner Lundqvist (1868-1938). 

Lundqvist ville upprätta en konstsamling i museet, vilket ledde till återkommande 

donationer och bidrag till nyförvärv för nära tre decennier framåt. Grundstommen 

i Lundqvists samling utgjordes av det så kallade Brödrarummet, där Ole Kruses 

(1868-1948) allegoriska målning Livets träd var medelpunkten. Men ”Werner 

Lundqvists konstintresse stannade ej vid denna specialitet”, som Romdahl skriver 

i sina memoarer.99 Andra områden där man hade att tacka för Lundqvists frikos-

tighet var samtida nordiskt måleri, franskt 1800-tals måleri och svenskt måleri 

ifrån 1700-talet. Lundqvist spelade också en betydelsefull roll vid utökningen av 

det biblioteksbestånd som denna uppsats kretsar kring, en historia som jag berättar 

mer om i nästa kapitel.  

En annan donator som måste nämnas är Gustaf Werner (1859-1948). Affärs-

mannen Werner var, om man får tro museimannen Carl Nordenfalks beskrivning, 

”stadens, för att inte säga landets, rikaste man”.100 Kontakten med Werner innebar, 

med Romdahls ord, ”’upptakten till ett tjugoårigt dundrande kalas’, ett samarbete 

med en mecenat vars vilja och möjlighet att ge icke haft motstycke i den svenska 

museivärlden.”101 Gåvan utan like var Rembrandts Riddaren med falken, vilken 

kom i museets ägo 1922. Werners huvudintresse var äldre, europeiskt måleri av 

erkända mästare, men han hjälpte också till att bygga upp ett sortiment av franskt 

måleri från senare tider, representerat av bland andra Claude Monet, Paul Cézanne 

och Henri Rousseau.102 Med en företagsam intendent och med hjälp av frikostiga 

donatorer växte konstavdelningen vid Göteborgs museum.  

Att Romdahl ansträngde sig för att utöka konstsamlingen är intressant i sig, 

men vad var det egentligen han ville med Göteborgs museums konstavdelning? 

För denna fråga har Jeff Werner bidragit med flera givande kommentarer.103 Enligt 

Werner kan Romdahl sägas ha intagit ett kluvet förhållande till idén att presentera 

konstverk i museala sammanhang. Werner menar att Romdahl främst betonade en 

slags ”absorption” i förhållande till konsten.104 Att verkligen se konsten var för 

Romdahl att uppslukas av den – utan distraktioner. Att presentera ett konstverk i 

ett museum innebär emellertid en ständig risk för sådana distraktioner. Werner 

beskriver hur Romdahl, i en tidskriftsartikel ifrån 1906, ”slits mellan viljan att 

betrakta konsten i avskildhet och att göra den offentligt tillgänglig.”105 Enligt 

                                                
98 Romdahl, A. L. (1951), Som jag minns det: Göteborgsåren, s. 157. 
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100 Nordenfalk, C. (1996), Mest om konst: Memoarer efter författarens efterlämnade manuskript, s. 88. 
101 Romdahl, A. L. (1951), Som jag minns det: Göteborgsåren, s. 174. 
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Werner arrangerade Romdahl ofta om konstavdelningens samling. Jämfört med 

sina föregångare så valde Romdahl en linje som var både mer konsthistoriskt ori-

enterad och mer sparsmakad. Istället för en urskillningslös anhopning av konst-

verk valde han att fokusera en mindre representation av goda exempel. För att 

framhäva konstverkens historiska karaktär tog han hjälp av accessoarer, så som 

tidstypiska möbler. Enligt Werner hade denna historiskt iscensättande idé sina 

rötter i 1800-talets Tyskland, en kultursfär som Romdahl var starkt påverkad av – 

inte minst genom sina konsthistoriska studier. För sitt museala arbete inspirerades 

han av museiideologen Wilhelm von Bode (1845-1929). Werner berättar att von 

Bode menade att: ”Varje objekt skulle komma till sin rätt i en miljö så lik den 

ursprungliga som möjligt.”106 Poängen med en sådan historisk regissering var, 

enligt von Bode, att påverka museibesökaren och förhöja dennes upplevelse av de 

konstverk som förevisades. Med tiden kom Romdahl dock att delvis ta avstånd 

ifrån von Bodes historiecentrerade museiideal. Enligt Werner kom Romdahl, 

bland annat i en artikel i Konsthistorisk tidskrift ifrån 1932, att plädera för ett 

slags ”kvalitetsmuseum”, där fokus ligger på en noga utvald samling av mäster-

stycken, vars estetiska kvalitet står i centrum.107 Dessa mästerverk kunde förvisso 

studeras med hjälp av förnuftet, men de skulle främst röra sinnena.  

Museiintendenten Jonas Gavel har påpekat att ”Romdahl samlade med sikte 

på en nybyggnad.”108 Redan på 1870-talet hade S.A. Hedlund kämpat för ett sepa-

rat konstmuseum i Göteborg.109 Men planerna tog tid att förverkliga, och under 

1910-talet började det bli trångt i Ostindiska huset. Utkast skisserades för att både 

den zoologiska avdelningen och konstavdelningen skulle få egna museer. Debatter 

utlöstes dock om vem som först skulle få slå sig fri, naturen eller konsten. Vid en 

omröstning i Göteborgs stadsfullmäktige den 1:a oktober 1914 blev det emellertid 

klart att ett naturhistoriskt museum skulle få företräde i byggfrågan.110 Romdahl 

fick vänta två år till, innan en större ekonomisk donation möjliggjorde att även 

konsten skulle få sitt eget museum. Pengar kom ifrån bankdirektören Jonas Kjell-

berg (1858-1942) men, som Romdahl påpekar i sina memoarer, ”det kom åtskil-

ligt emellan innan huset stod färdigt.”111 Konstmuseets arkitektoniska utformning 

bestämdes av en tävling som gick av stapeln 1917.112 Kjellbergs ekonomiska bi-

drag räckte dock inte för att fullfölja planerna, så ytterligare medel fick skjutas 
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till, bland annat ifrån en fond avsedd för Jubileumsutställningen 1923. Lagom till 

utställningen var konstmuseet så gott som färdigbyggt, åtminstone till det yttre. 

1920 tilldelades Romdahl professors status vid Göteborgs högskola. Enligt 

egen utsago var den akademiska uppgraderingen endast ”ett fastare ordnande av 

en läraresyssla” som kontinuerligt bedrivits sedan 1906.113 1919 fick Romdahl ett 

välbehövligt stabstillskott, då Stig Roth (1900-1972) tillträdde en nyinrättad tjänst 

som extra ordinarie amanuens vid konstavdelningen. Roth hade deltagit i Rom-

dahls konsthistoriska undervisning, och direkt efter avslutad studentexamen hade 

han anmält sig för volontärarbete vid konstavdelningen. Det kan vara värt att no-

tera att Romdahl länge skött de dagliga göromålen vid konstavdelningen på egen 

hand.114 Större beslut, till exempel sådana som gällde förvärv, togs dock i samråd 

med en särskild nämnd.115 Stig Roth blev ordinarie amanuens under 1924, och 

tillsammans med Romdahl kom han att ansvara för att konstavdelningens samling 

förflyttades från Ostindiska huset till det nya konstmuseet. I samband med denna 

flytt bör även ett biblioteksbestånd ha transporterats till Götaplatsen. Om detta 

biblioteksbestånd handlar nästa kapitel. Först följer emellertid en summering av 

vad som ovan sagts, i ljuset av Michael Baxandalls metodologiska föreskrifter. 

Från lösning till problem 
Enligt Michael Baxandall påverkas lösningen av ett historiskt problem av vilka 

resurser berörda aktörer har till sitt förfogande. Aktörerna och resurserna uppträ-

der i en viss historisk situation. Jag har ovan försökt att skildra just en sådan situa-

tion – som så att säga ger betingelserna för att ett historiskt problem skall kunna 

uppstå och sedermera lösas. För att greppa situationen har jag gjort en både rums-

lig och tidslig avgränsning. Det rum där situationen utspelar sig utgörs i vid me-

ning av staden Göteborg, och i snäv mening av Göteborgs museum. Ur en tids-

mässig dimension sträcker sig situationen, på ett ungefär, mellan år 1861, då Gö-

teborgs museum öppnar, och 1925, då Göteborgs konstmuseum öppnar. En ut-

märkande aspekt av detta rum och denna tid var en donationsanda – vilket bland 

annat påpekats av Charlotta Hanner Nordstrand, men också av Olle Gellerman. 

Med en generalisering skulle vi kunna säga att tanke- och affärsklimatet i Göte-

borg var liberalt under 1800-talets andra hälft, och så även vid steget in till 1900-

talet. Rika affärsidkare och handelsmän uppträdde som mecenater – vilket kom 

Göteborgs museum till gagn. Donationsandan kan liknas vid en resurs, för att tala 

med Michael Baxandall. För att förvalta denna resurs krävdes aktörer med idéer 

och goda kontakter med mecenaterna. Två av dessa aktörer var S.A. Hedlund och 

Axel Romdahl. Hedlund var en nyckelfigur i Göteborgs kulturliv under mitten av 

                                                
113 Romdahl, A. L. (1921), ”Berättelse för år 1920 rörande Göteborgs Musei Konstavdelning”, s. 72. 
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1800-talet, och med en förenkling skulle vi kunna hävda att det var hans förtjänst 

att Göteborgs museum kunde öppna. Hedlund ville att museet skulle spegla hela 

världens erfarenheter och kunskapsgrenar, vilket gjorde honom till en typisk re-

presentant för 1800-talets helhetstäckande museiideal – så som vi känner det ifrån 

Michel Foucaults och Dan Karlholms påpekanden. Att Göteborgs museum skulle 

vara allomfattande innebar också att bildkonsten fick se sig företrädd, genom in-

rättandet av en särskild konstavdelning. Denna konstavdelning leddes mellan 

1906-1947 av Axel Romdahl. 

Axel Romdahl tillhörde en generation av svenska konsthistoriker som var 

starkt påverkade av hur den konsthistoriska disciplinen utvecklats i Tyskland un-

der andra hälften av 1800-talet. Romdahls lärare Heinrich Wölfflin instruerade 

sina elever att konsten var lagbunden och systematiskt ordnad – och att dess ord-

ning kunde avslöjas med ett vältränat öga. Att blicken var konsthistorikerns mest 

användbara redskap lärdes också ut av Romdahls andra läromästare, Adolph 

Goldschmidt. Att konsten bäst kunde förstås och upplevas med hjälp av ett foku-

serat seende blev även Romdahls imperativ. 

Likt S.A. Hedlund närde Romdahl ett folkbildningsintresse. Romdahls beto-

ning på blickens träning gjorde att hans bildande insats främst kom att handla om 

betydelsen av att se konsten. Men för att kunna se konsten krävdes tillgång till 

den. För detta ändamål kan konstavdelningen vid Göteborgs museum jämföras 

med en resurs, för att knyta an till Michael Baxandall. Konstavdelningens samling 

användes i samband med högre konsthistorisk undervisning, men den förevisades 

också för en allmän publik. Romdahl arbetade aktivt med att utöka konstavdel-

ningens samling. God hjälp fick han ifrån givmilda donatorer, så som Werner 

Lundqvist och Gustaf Werner. Bidragen ifrån dessa mecenater ger prov på att do-

nationsandan som rådde i Göteborg under 1800-talet fortfarande var stark in på 

nästa århundrade. Men varför ansträngde sig Romdahl så för att utöka konstavdel-

ningens samlingar? Min hypotes är att han ville utvidga möjligheterna att se 

konst. Denna ambition får också representera det problem som jag tror att Göte-

borgs konstmuseibiblioteks bestånd skulle hjälpa till att lösa. Hypotesen tar jag 

med mig in i nästa kapitel. 
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Göteborgs konstmuseibibliotek 

Åren till och med 1924 
Axel Romdahl berättar i sina memoarer att: ”Konstavdelningen hade icke haft 

något bibliotek och disponerade inga anslag för bokinköp.”116 Trots dessa uppgif-

ter vill jag mena att konstavdelningen faktiskt hade ett bibliotek – och att Rom-

dahl själv antydde detta så tidigt som 1912, då han nedtecknade sin årsberättelse 

för 1911.117 Men märk väl att Romdahl då använde biblioteksbegreppet i en rela-

tivt precis bemärkelse – och utan anknytning till böcker.  I årsberättelsen får vi 

veta att ett stort parti originalgrafik av äldre, europeiska mästare skänkts till 

konstavdelningen under 1911. Donator var professor Oscar Quensel (1845-1915). 

Jag har tidigare berättat om Romdahls intresse för den grafiska konsten, och ge-

nom uppgifter i årsberättelsen för 1911 förstår vi att Quensels gåva gav mersmak. 

Romdahl skriver vidare att: ”Önskvärt vore att snarast möjligt kunna anskaffa 

goda facsimileverk af sådana gravyrer, hvilka ej eller i hvarje fall blott i enstaka 

nummer kunna komma att förvärfvas i original till vårt museum”.118 I citatet an-

vänder Romdahl begreppet gravyr, vilket brukar referera till en särskild typ av 

grafisk framställningsteknik.119 Romdahl använde emellertid ofta grafikbegreppet 

och gravyrbegreppet synonymt med varandra. Den – för denna uppsats – verkligt 

intressanta uppgiften är dock att Romdahl också berättar att konstavdelningen, 

tack vare samme Oscar Quensel, erhållit ”ett mindre grafiskt handbibliotek”.120  

Vi kan konstatera att konstavdelningen vid Göteborgs museum fått ett biblio-

tek någon gång runt 1911 – ett grafiskt handbibliotek. Vad detta grafiska handbib-

liotek exakt innehöll är oklart, men vad kommentarerna i Romdahls årsberättelse 

pekar på är att dess innehåll utgjordes av faksimilreproduktioner av grafisk konst. 

Romdahl berättar ju att Quensel å ena sidan donerat en samling av originalgrafik, 

men å andra sidan också ett grafiskt handbibliotek. Distinktionen tyder på att 
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Romdahl reserverade biblioteksbegreppet för grafik i reproduktion. I årsberättel-

sen för 1911 förekommer också en önskan efter fortsatta förvärv av grafiska re-

produktioner.121 Anledningen förefaller vara enkel att skönja. Kostnaden för origi-

nalgrafik var för hög, utom när det handlade om så kallade enstaka nummer. Lös-

ningen på problemet skulle vara att införskaffa reproducerade avbildningar av de 

dyra originalverken. Vid denna tid fanns sådana avbildningar framförallt att tillgå 

via så kallade planschverk – där planscherna antingen låg lösa i portföljer eller var 

bundna tillsammans i en pärm. Ett planschverk kan innehålla text men, som Anna 

Dahl berättar, ”Alla planschverk består dock av ett bildmaterial som värde- eller 

omfångsmässigt dominerar över texten.”122 Det grafiska bibliotek som Romdahl 

talar om i årsberättelsen för 1911 bestod alltså av visuella dokument, och som vi 

sett yrkade Romdahl på vidare förvärv. 

Nästa gång det grafiska handbiblioteket uppmärksammades var i årsberättel-

sen för 1913. Romdahl skriver där att: 

För det grafiska handbiblioteket och avbildningssamlingen ha inköpts Rovinskis och Tchét-
choulines stora verk över Adriaen van Ostades etsningar samt Gustaf Schieflers katalog över 
Edvard Munchs grafiska arbeten. Det är synnerligen önskvärt att framdeles kunna utöka Mu-
seets samling av facsimiletryck av sådana grafiska konstverk, vilka det ej kan ha möjlighet att 
i original förvärva. Först med hjälp av sådana publikationer kan den värdefulla samlingen av 
äldre grafik historiskt studeras och komma till sin fulla rätt.123 

I citatet gör Romdahl en åtskillnad mellan det grafiska handbiblioteket å ena si-

dan, och avbildningssamlingen å andra sidan, men min tolkning är att han ändå 

menade att de båda begreppen syftade på samma sak. Via citatet får vi åtminstone 

exempel på att planen ifrån årsberättelsen för 1911 följts. Planschverk med av-

bildningar av grafisk konst hade förvärvats till konstavdelningen, och uppenbart 

är att dessa hade ett syfte att fylla. Vi kan nog främst se syftet som komple-

mentärt, eftersom Romdahl tycks antyda att planschverken behjälper studiet av 

konstavdelningens ordinarie grafiksamling. Min tolkning är att planschverken 

kunde fungera som en komparativ grund vid grafiska studier. Därmed har vi hän-

delsevis ett första exempel på hur det ännu späda museibiblioteket kunde under-

stödja konstavdelningens utbildande funktion, för att tala med Carol Duncan. 

Även i årsberättelsen för 1914 förekommer uppgifter om att den grafiska sam-

lingen utökats med planschverk. Däremot nämns inte biblioteksbegreppet i sam-

manhanget.  Romdahl förklarar att:  
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För att utfylla samlingen av äldre grafik, särskilt beträffande sådana skeden eller mästare, som 
Museet aldrig kan hoppas på fullgott representerade i original, ha under året ytterligare an-
skaffats Graphische Gesellschafts publikationer I-XII samt extraordinäre publikationer I-III 
(de felande delarna och fortsättningen skola skaffas), vidare den av Holbeinverlag i München 
utgifna facsimileupplagan i djuptryck av Dürers kopparstick. Inom den närmaste framtiden 
kommer Museet att äga även Schongauers och Rembrandts gravyrer i den yppersta reproduk-
tion.124 

Genom citatet får vi ett tydligt exempel på att planschverken hade en komplemen-

tär funktion vid konstavdelningen. Romdahl anger också en slags inriktning för 

det fortsatta samlandet, då han betonar att det främst är i förhållande till åtråvärd 

men kostsam, äldre grafik som planschverken är av betydelse. Med en koppling 

till en av uppsatsens ledande frågeställningar skulle vi å ena sidan kunna hävda att 

planschverken bidrog till en ökad dokumentering av konstvärlden, men vi skulle å 

andra kunna hävda att planschverken främst dokumenterade en specifik del av 

konstvärlden. Det ska för övrigt återigen betonas att biblioteksbegreppet inte före-

kom i årsberättelsen för 1914, trots att Romdahl uppmärksammade dokument av 

det slag som vi hittills lärt känna i relation till det så kallade grafiska handbiblio-

teket. Ett permanent inslag i Romdahls årsberättelser var uppräkningar av tillskott 

till konstavdelningens olika samlingskategorier. Till exempel räknades måleri till 

en kategori, skulptur till en annan och handteckningar till en tredje. De plansch-

verk som anmäldes i årsberättelsen för 1914 kom att kategoriseras under rubriken 

gravyrsamlingen, tillsammans med grafiska originalblad. Jag återkommer till för-

hållandet mellan biblioteksbegreppet, originalgrafik samt reproduktionsgrafik lite 

längre fram i undersökningen, men innan dess tar vi en titt på årsberättelsen för 

1915.  

Vi minns att Romdahl, i årsberättelsen för 1914, upplyste läsaren om att re-

produktioner av Rembrandts respektive Martin Schongauers grafik skulle komma 

att förvärvas till konstavdelningen. I årsberättelsen för 1915 får vi veta att inköpen 

gjorts under året.125 Planschverket med avbildningar av Rembrandts grafik, utgivet 

av den tjeckiske konsthistorikern Jaroslav Springer, kom för övrigt att bokföras 

under rubriken gravyrsamlingen, tillsammans med årets köp av grafiska original-

blad. Ett förvärv som inte kom att förtecknas under någon rubrik var ”konstlittera-

tur, ramar och etiketter”, som under året köpts in för 273:04 kronor.126 Syftet bak-

om inköpet förtäljs inte av årsberättelsen, men det kan observeras att litteraturen 

delas in under en omkostnadspost tillsammans med museala bruksvaror. För de 

ekonomiska medlen – vilka i regel inskränkte sig till ränteavkastningen ur de fon-

der som tillskänkts konstavdelningen runt sekelskiftet – prioriterades konstlittera-

tur uppenbarligen inte.    
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Nästa gång dokument av typen konstlitteratur anmäldes i årstrycket var i sam-

band med en gåva. I årsberättelsen för 1917 förekommer en uppgift om att 

”Handbiblioteket” fått ett tillskott i form av ”Ett antal kataloger från Parissalong-

en och andra utställningar”.127 Givaren var Sixten Strömbom (1888-1983), amanu-

ens vid Nationalmuseum i Stockholm. Strömbom hade varit Romdahls elev, och 

han var också den förste som disputerade i ämnet konsthistoria med konstteori vid 

Göteborgs högskola. Romdahls anmälan av Strömboms gåva är, så vitt jag funnit, 

tredje gången som biblioteksbegreppet figurerar i årsberättelserna. I årsberättelsen 

för 1917 fick handbiblioteket en helt egen rubrik, vilket inte tidigare förekommit. 

Vi kan lägga märke till att handbiblioteksbegreppet saknar sin tidigare anknytning 

till grafisk konst. Detta beror sannolikt på att de utställningskataloger som Ström-

bom skänkte inte kretsade kring grafik.  

Det finns emellertid en faktor som komplicerar Romdahls begagnande av bib-

lioteksbegreppet i årsberättelsen för 1917. I samma årsberättelse förekommer 

nämligen uppgifter om att ett flertal planschverk skänkts till konstavdelningen 

under året. I årsberättelsen förknippas dessa planschverk emellertid inte med 

handbiblioteket, utan de är istället förtecknade under rubriken gravyrsamlingen. 

Verken det handlade om kom som gåvor ifrån direktör Folke C:son Weijdling 

(1886-1970). Weijdling skänkte dels ”samtliga publikationer” ifrån Chalkographi-

sche Gesellschaft, ett tyskt förlag som under 1800-talet tryckte reproduktioner av 

kända konstverk, och dels den tyske konsthistorikern Friedrich Lippmans faksi-

milupplaga med Albrecht Dürers handteckningar i fem band.128 Men varför räkna-

des planschverken inte till det så kallade handbiblioteket i årsberättelsen för 1917? 

Faktum är att förhållandet mellan konstavdelningens grafiksamling/gravyrsamling 

och dess bibliotekssamling blev ambivalent under några år framöver – i alla fall 

om man ser till årsberättelserna.  

I årsberättelserna för 1911 samt för 1913 var biblioteksbegreppet reserverat 

för grafiska reproduktionsverk. I årsberättelsen för 1917 drogs emellertid en gräns 

mellan handbiblioteket å ena sidan, och gravyrsamlingen – bestående av både 

originalgrafik och planschverk – å andra sidan. Under de närmast följande åren 

skulle planschverken komma att kategoriseras under ett antal olika paraplybe-

grepp. I årsberättelsen för 1918 talar Romdahl rätt och slätt om ”planschverkssam-

lingen”.129 Året därpå skriver han om ”samlingen av facsimile och reproduktions-

verk”.130 I årsberättelsen för 1920 finner vi rubriken ”Gravyr- och planschverks-

samlingen”.131 1921 samlas planschverken under rubriken ”Reproduktionsverk”.132 

Biblioteksbegreppet dök åter upp i en egen rubrik i årsberättelsen för 1922. Från 
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128 Romdahl, A. L. (1918), ”Berättelse för år 1917 rörande Göteborgs Musei Konstavdelning”, s. 74. 
129 Romdahl, A. L. (1919), ”Berättelse för år 1918 rörande Göteborgs Musei Konstavdelning”, s. 68. 
130 Romdahl, A. L. (1920), ”Berättelse för år 1919 rörande Göteborgs Musei Konstavdelning”, s. 59. 
131 Romdahl, A. L. (1921), ”Berättelse för år 1920 rörande Göteborgs Musei Konstavdelning”, s. 62. 
132 Romdahl, A. L. (1922), ”Berättelse för år 1921 rörande Göteborgs Musei Konstavdelning”, s. 59. 
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och med denna årsberättelse kom planschverk att konsekvent förtecknas under 

rubriken ”konstavdelningens bibliotek”.133 Det dröjde dock till året därpå innan 

andra, för konstbibliotek vanliga dokumenttyper, än renodlade planschverk an-

mäldes i årsberättelsen under samma rubrik. Med dessa andra, vanliga dokument-

typer syftar jag här främst på textböcker av olika slag. Men vad berodde den skif-

tande kategoriseringen på? För att belysa den frågan kan en historisk exkurs vara 

på sin plats. 

Den oklara gränsen mellan var en grafiksamling slutar och var ett bibliotek 

börjar hade sin motsvarighet vid Nationalmuseum, vilket Magdalena Gram visat i 

sin studie om Konstbibliotekets historia.134 Enligt Gram har grafiksamlingar vid 

publika konstmuseer länge stått i intim relation med museernas bibliotek, fram-

förallt för att både grafiken och biblioteken fungerat som stöd vid konsthistoriskt 

arbete.135 Den grafiska bildens historia är mångfacetterad, vilket inte minst visas i 

boken Prints and Visual Communication (1996) av William M. Ivins, Jr.136 Ivins 

poängterar att en viktig brytpunkt i den grafiska bildens historia inträffade under 

1800-talet, då den tekniska utvecklingen gjorde det möjligt att reproducera och 

sprida grafiska bilder i en icke tidigare skådad omfattning.137 Enligt Ivins utgjordes 

kulmen av denna reproduktionsrörelse av introduktionen av fotografiet.138 Ivins’ 

kritik av denna rörelse behöver inte kommenteras på dessa blad. Istället räcker det 

med att konstatera att 1800-talets tekniska framsteg inom reproduktions- och 

tryckteknik gjorde det enklare och billigare än någonsin att skapa kopior av bilder. 

Men den goda kvalitén på reproduktionerna gjorde det allt svårare att skilja kopi-

an ifrån originalet. Originalgrafikens och reproduktionsgrafikens historiska förhål-

lande till varandra har också diskuterats av Jan af Burén, i dennes Det mångfaldi-

gade originalet: Studier i originalgrafikbegreppets uppkomst, teori och använd-

ning (1992).139 af Burén är återhållsam när det kommer till försök att dra någon 

definitiv gräns mellan originalgrafik och reproduktionsgrafik, men han påpekar 

åtminstone att originalgrafiken gör anspråk på att vara ett konstverk, vilket inte 

reproduktionsgrafiken gör. af Burén menar att reproduktionsgrafiken i första hand 

”är en avbildning av ett konstverk.”140 

                                                
133 Romdahl, A. L. (1923), ”Berättelse för år 1922 rörande Göteborgs Musei Konstavdelning”, s. 46. 
134 Gram, M. (2000), Konstbiblioteket: en krönika och en fallstudie, s. 29-32 samt 38 ff. Gränsdragningen har 
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Magdalena Gram har påpekat att förhållandet mellan originalgrafik och re-

produktionsgrafik bland annat berördes av amanuensen Harald Brising (1881-

1918), i Nationalmuseums årsberättelse för 1915.141 Brising förordade en separe-

ring av samlingarna, där originalgrafik skulle skiljas ifrån reproducerade kopior i 

till exempel planschverk. En sådan uppdelning gjordes också, men vidare inlägg 

följde om vilket förbindelse som rådde mellan planschverken och Nationalmuse-

ums boksamling. Magdalena Gram har beskrivit en distinktion som, i årsberättel-

sen för 1918, föreslogs av museitjänstemannen Gregor Paulsson (1889-1977). 

Enligt Paulsson hade både planschverken och boksamlingen ett i första hand ve-

tenskapligt ändamål, snarare än ett konstnärligt.142 Ett planschverk och en bok tjä-

nade således samma syfte, men utifrån olika förutsättningar. Gram berättar att 

Paulsson menade att texten är det viktiga i en bok, medan bilden utgör navet i 

planschverket.143 Paulssons resonemang kan ses som en illustration av hur en 

funktionell koppling kunde skapas mellan böcker och planschverk. Samtidigt in-

nebar denna koppling att en gräns drogs mellan originalgrafiken, vars förtjänster 

var de konstnärliga, och reproduktionsgrafiken, vars meriter istället bestod av att 

vara till stöd för vetenskapen. Denna gränsdragning erinrar också om hur Jan af 

Burén sätter skiljetecken mellan originalgrafik och reproduktionsgrafik. Med des-

sa kontextuella synpunkter i bakhuvudet återvänder vi till Göteborgs museums 

konstavdelning. 

Som jag har berättat förblev planschverkens relation till konstavdelningens 

handbibliotek dunkel under åren runt 1920. En sorts officiell förlikning finner vi 

emellertid i årsberättelsen för 1923, då planschverken kom att förtecknas tillsam-

mans med textböcker under en och samma rubrik. Att rubriken var konstavdel-

ningens bibliotek kan tolkas som att reproduktionsverken skiljdes ifrån konstav-

delningens samling av originalgrafik, vilket förstås påminner oss om Harald Bri-

sings och Gregor Paulssons kommentarer i det föregående stycket. Originalgrafi-

ken fortsatte framöver att förtecknas under rubriken gravyrsamlingen i Romdahls 

årsberättelser. 

Trots att textböcker och planschverk fick en gemensam, begreppslig hemma-

hörighet var det de senare som fick mest uppmärksamhet i Axel Romdahls årsbe-

rättelser. Värt att notera är att då begreppet bibliotek förekommer i årsberättelser-

na mellan 1918-1922 är det reserverat för just planschverk. Biblioteksliggarna i 

Göteborgs konstmuseum ger också tydliga exempel på att det främst var plansch-

verk som förvärvades mellan dessa år. När jag härnäst återvänder till min skild-

ring av åren 1917-1924 kommer jag att koncentrera mig på samlingen av repro-

duktionsverk, och inte säga så mycket om de övriga förvärv som för dessa år finns 

förtecknade i biblioteksliggaren. Två skäl kan anföras. Det ena är att planschver-
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ken rent numerärt utgjorde majoriteten av förvärven under dessa år. Det andra är 

att Romdahl själv lägger en sådan tyngdpunkt på dem i sina årsberättelser. 

I årsberättelsen för 1917 fick den växande planschverkssamlingen en särskild 

kommentar. Romdahl skriver att: ”När i en ny byggnad den grafiska samlingen får 

en intim och hemtrevlig studiesal skall helt visst dessa avbildningsverk bliva väl-

komna för de älskare av en förtrolig konstglädje som sökta sig dit, liksom för 

konststuderande av olika slag.”144 Den nya byggnaden var, som tidigare nämnts, i 

planeringsstadiet, och som citatet visar fanns redan i slutet av 1910-talet planer på 

att inhysa ett särskilt rum för studier. Från citatet lär vi oss också att samlingen av 

planschverk skulle ha en betydelsefull roll att spela i den tilltänkta studiesalen. 

Om citatet dessutom synas i förhållande till Carol Duncans utpekande av olika 

museiideal, så finner vi stöd för att planschverken kunde tänkas ha både en este-

tisk och en utbildande funktion. Romdahl antyder ju just att reproduktionsverken 

både syftar till förtrolig konstglädje och till underlag för konststudier. Tillskott till 

samlingen av reproduktionsverk kom under 1918.  

Jag har redan berättat om skeppsredaren Werner Lundqvists planer på att upp-

rätta en konstsamling vid Göteborgs museum. Bland donatorer till Göteborgs mu-

seum och senare till Göteborgs konstmuseum måste Lundqvist räknas till de vik-

tigaste. Enligt Jeff Werner donerade Lundqvist cirka 120 konstverk mellan åren 

1918-1920.145 Han hjälpte också till att utöka planschverkssamlingen. I sina me-

moarer berättar Romdahl att Lundqvist tog tillfället i akt att förhandla med tyska 

antikvariat, vilka efter krigsslutet blev tvungna att anpassa sig efter en alltmer 

fluktuerande valuta. Romdahl minns att:  

Priserna ändrades från dag till dag med hänsyn till kursfallet, man riskerade att det man ville 
ha blev sålt innan beställningsbreven hunnit fram. Så fick man köpa per telegram. Det lycka-
des museet att på detta sätt komma över en samling av dyrbara arbeten, som vi under vanliga 
förhållanden knappast skulle ha mäktat köpa i denna omfattning och som nu äro så gott som 
omöjliga att få fatt i. Det var nästan rovdrift, ’gulaschsvineri’, på bekostnad av det slagna 
Tyskland. Men vi måste säga oss att om vi ej köpte dessa saker skulle de ha gått till U.S.A.146 

Som citatet påvisar gällde det att ta vara på chanserna, och närmast exploatera de 

tyska bokhandlarnas svåra situation. Tack vare medel från Lundqvist kunde 

konstavdelningen under 1918 införskaffa planschverk med avbildningar av hand-

teckningar ifrån Albertina i Wien, av Michelangelo och av Hans Holbein d.y., 

samt ett verk med Francisco Goyas etsningar Os Caprichos, i konsthistorikern 

Valerian von Logas ”förträffliga faksimilieupplaga”.147 

De nyinförskaffade reproduktionsverken kom snabbt till nytta i Romdahls 

akademiska undervisning. I årsberättelsen för 1919 framkommer det att konsthi-

                                                
144 Romdahl, A. L. (1918), ”Berättelse för år 1917 rörande Göteborgs Musei Konstavdelning”, s. 74. 
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147 Romdahl, A. L. (1919), ”Berättelse för år 1918 rörande Göteborgs Musei Konstavdelning”, s. 68. 



 42

storieeleverna vid Göteborgs högskola bedrivit seminarieverksamhet vid museet, 

”varvid facsimileverk över handteckningar kommit till användning som material 

för arbeten och undersökningar.”148 Att planschverken användes i samband med 

högre studier kan ses som ett exempel på hur de kunde understödja konstavdel-

ningens utbildande funktion, för att tala med Carol Duncan. Här ser vi också en 

parallell till Anna Dahls konklusion om att Nationalmuseums planschverkssam-

ling hade en pedagogisk funktion – även om kopplingen till den högre utbildning-

en inte var lika stark vid Nationalmuseum som vid Göteborgs museum.  

Under 1919 fortsatte Werner Lundqvist att skänka återgivningsverk, till ex-

empel flera portföljer med handteckningsreproduktioner av Rembrandt.149 Bland 

andra verk som Lundqvist skänkte fanns första delen av Oskar Fischels Raphaels 

Zeichnungen (1913) samt Arthur Rümanns Honoré Daumier: sein Holzschnitt-

werk (1914).150 Direktör Nestor Hammarström (1865-1920) bidrog i sin tur med 

franska planschverk, bland annat med tyngdpunkt på Eugène Carrière, Auguste 

Rodin och Edgar Degas.151 Ett tack till Hammarström förekom i årsberättelsen för 

1919, där Romdahl beskrev gåvorna som ”värdefulla referensverk till museets 

lilla franska samling”.152. Utökningen av reproduktionsverksbeståndet föranledde 

också en mer fyllig betraktelse i årsberättelsen. Med en hänsyftning på framtiden 

kommenterar Romdahl den växande samlingen med orden:  

För ett museum, som ej är i tillfälle att bjuda en representation av den europeiska konstens le-
dande mästare under skilda tider, måste det desto mera vara önskvärt att åtminstone kunna ge 
en föreställning om deras konstnärsskap i den mån detta är möjligt genom de moderna repro-
duktionsmetodernas fulländning. Medan målningarna även i de bästa avbildningar endast 
kunna meddelas så att säga i ett extrakt, är det däremot möjligt att återge gravyrer och hand-
teckningar på ett sätt som kommer originalen förvillande nära och som ger det väsentliga 
även av den konstnärliga kvalitén och själva skönhetsintrycket.153 

Romdahl skriver vidare att: 

Utan att ännu vara av tillnärmelsevis den omfattning den bör äga för att fylla sina uppgifter, 
utgör dock denna samling en värdefull grundstomme till en viktig avdelning inom ett museum 
som vill vara en medelpunkt för ett levande konstintresse. Redan ha reproduktionsverken va-
rit i flitig användning vid Högskolans konsthistoriska seminarieundervisning [---] och det är 
att hoppas, att när den blivit uppställd i en lämplig och tilltalande lokal, som för närvarande är 
under inredning, även allmänheten skall hämta vetande och njutning ur densamma.154 

Citaten är intressanta av flera anledningar. Till exempel för att Romdahl bidrar 

med en explicit utsaga rörande ändamålet med reproduktionsverkssamlingen. Vid 
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en konstavdelning, där inköpsmedlen är små och icke tillräckliga för att bekosta 

förvärv av europeiska mästares verk, kan planschverk vara lämpliga för att fylla ut 

konstverkssamlingarna. Med en hänvisning till en av frågeställningarna i min 

uppsats, skulle man kunna hävda att planschverksamlingen möjliggjorde en breda-

re dokumentering av konstvärlden. För en sådan tolkning går det också att finna 

historiska paralleller tillbaka till 1800-talets Tyskland. Dan Karlholm har till ex-

empel visat att planschverket Denkmäler der Kunst, ett av de tidigaste försöken att 

visa hela konsthistorien med hjälp av planscher, jämfördes med ett ”’jättemuse-

um’” av en samtida kritiker.155 Anna Dahl har i sin tur påpekat att Nationalmuse-

ums planschverkssamling bland annat införskaffades för att ”fylla den lucka som 

alla konstmuseer naturligt nog har.”156 Men trots dessa analogier vill jag mena att 

det inte räcker med att konstatera att planschverken kunde tänkas ge upphov till 

en vidare bild av konstvärlden. Romdahl påpekar ju också att reproduktionstekni-

ken har sina begränsningar, och att den är god nog åt grafisk konst och handteck-

ningar, men inte åt måleri. Min tolkning är att Romdahl här tar ställning för en 

mer specialiserad samlingsambition i förhållande till planschverksbiblioteket – 

men att detta motiv också föranleddes av reproduktionsteknikens begränsningar. 

De planschverk som Werner Lundqvist hjälpte till att bekosta mellan 1918-1919 

var ju just inriktade på avbildningar av handteckningar och grafisk konst. Vad vi 

kan lägga märke till är att planschverk med avbildningar av handteckningar intagit 

en betydelsefull position bredvid planschverken med avbildningar av grafik. Vi 

minns att Romdahl tidigare, till exempel i årsberättelserna för 1913 respektive för 

1914, enbart diskuterade planschverk med avbildningar av grafik. Även om Rom-

dahl alltså kan sägas ge uttryck för en specialiserad samlingsambition i årsberät-

telsen för 1919 så hade ett extra samlingsområde kommit i fokus under den hand-

full år som gått sedan han senast avhandlade planschverkens betydelse. 

Den lämpliga och tilltalande lokalen som Romdahl skriver om i årsberättelsen 

för 1919 iordningställdes under 1920. Ett tidigare museimagasin röjdes ur, och 

förvandlades till ”studierum och bibliotek med hyllor för den omfattande samling-

en av reproduktionsverk.”157 Enligt uppgift ifrån årsberättelsen gjordes även en 

katalogisering över samlingen under året.158  
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157 Romdahl, A. L. (1921), ”Berättelse för år 1920 rörande Göteborgs Musei Konstavdelning”, s. 69. 
158 Min hypotes är att biblioteksliggarna är resultatet av denna katalogisering, då tidpunkten ligger nära de 
tidigaste dateringarna i den äldsta liggaren. En anknytande hypotes är att det var Stig Roth som höll i pennan 
när accessionsuppgifter började skrivas ned i liggarna. Denna hypotes bygger på handstilsjämförelser mellan 
anteckningarna i liggarna och Stig Roths dagbok, vilken finns tillgänglig vid Göteborgs universitetsbibliotek. 
Jag är ingen grafolog, men vi kan notera att en helt ny handstil gör entré i liggarna under 1934, det vill säga 
samma år som Roth efterträddes av Carl Nordenfalk. För uppgiften om att reproduktionsverkssamlingen 
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Under 1920 tillkom fler titlar till kollektionen av reproduktionsverk, denna 

gång genom inköp som också anmäldes i årsberättelsen. En dyrgrip, inköpt för 

sjuhundra kronor, var konsthistorikern och poeten Karl Asplunds Zorns graverade 

verk (1920).159 Romdahl utkom några år senare med monografin Anders Zorn als 

Radierer (1922), där han antagligen kunnat dra nytta av Asplunds digra katalog. 

Bland årets övriga inköp kan nämnas fem planschverksportföljer ifrån det tyska 

förlaget Marées-Gesellschaft, där fokus låg på Eugène Delacroix och Théodore 

Géricault, Albrecht Dürer, Vincent van Gogh, Constantin Guys och Honoré Dau-

mier.160 Ett verk som Romdahl själv framhöll var ett välfunnet köp var Eaux-fortes 

et gravures des maîtres anciens, ”innehållande facsimileavbildningar av etsning-

ens och kopparstickets oöverkomligaste dyrgripar” och med kommentarer av gra-

fikexperten George Duplessis.161 

Den fortsatta valutakrisen i Tyskland bidrog för museets del till vidare inköp 

av reproduktionsverk under 1921. I årsberättelsen kommenterar Romdahl förvär-

ven med orden:  

Om många av de inköpa arbetena gäller, att de äro i hög grad eftersökta av museer och biblio-
tek och att de därför i framtiden torde bli omöjliga att erhålla. Marées-Gesellschafts i repro-
duktionsmetodernas fulländning ouppnådda publikationer äro till större delen redan nu utsål-
da från förlaget. Det torde därför i framtiden visa sig ha varit välbetänkt att i denna tid med 
dess gynnsamma inköpsvillkor ha lagt ned ett jämförelsevis stort belopp på dessa förvärv, 
som då icke mera skola vara möjliga att göra. De arbeten det här gäller äro ej att betrakta i 
främsta rummet såsom studiematerial för forskare och studerande utan såsom en källa till rent 
konstnärlig njutning och ett medel till fördjupande av den konstnärliga bildningen.162 

Även året innan hade reproduktionsverk ifrån det tyska förlaget Marées-

Gesellschaft inhandlats. Under 1921 ökade denna samling med portföljer som 

behandlade Peter Paul Rubens, Pierre-Auguste Renoir, samt ett samlingsverk 

kretsande kring franska konstnärer under 1700-talet.163 En intressant anmärkning 

rörande citatet ovan är att Romdahl deklasserar reproduktionsverkens värde som 

forskningsunderlag, samtidigt som han upphöjer deras betydelse för estetisk njut-

ning och bildning. Jag har redan berättat om Romdahls intresse för en bred, publik 

bildning på konstens område. Därför är det kanske inte så konstigt att han betonar 

att planschverken inte endast behöver vara föremål för en specialiserad krets av 

konstkännare. 

I 1922 års årsberättelse får vi veta att reproduktionsverkssamlingen, när väl ett 

nytt museum med studiesal rests, ”skall bli till gagn för konstbildningen i vår 
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stad.”164 De goda tiderna för handel med tyska antikvariat hade emellertid blivit 

färre under året. Romdahl berättar att: ”Den tid är redan förbi då en sådan samling 

med fördel kunde uppläggas. Antikvariatskatalogerna bjuda nu mera sällan gynn-

samma förvärvstillfällen.”165 Ändå fortsatte förvärven till biblioteket. Bland titlar-

na märks till exempel Joseph Meders Albertina Facsimile: Handzeichnungen 

Französischer Meister des XVI-XVIII Jahrhunderts (1922) samt tjugo volymer ur 

serien I disegni della R. galleria degli Uffizi in Firenze (1912-1921).166 Även om 

fyndchanserna tycktes ha sinat jämfört med föregående år hade man haft en bety-

delsefull resurs att tillgå i form av filosofie doktor Friedrich Wimmer. Stig Roth 

var tjänstledig under våren, varvid Wimmer vikarierade på amanuensposten. En-

ligt Romdahl var Wimmer ”särskilt nyttig vid korrespondensen med tyska antik-

variatsbokhandlare angående förvärv till planschverkssamlingen.”167  

Färdigställandet av den nya museibyggnaden fortsatte, och lagom till jubile-

umsutställningen 1923 var åtminstone exteriören på plats. På insidan av museet 

hade ett särskilt rum gjorts i ordning för studier. Detta rum kallades även för bib-

lioteket så tidigt som 1926.168 Vi vet, tack vare ett fotografiskt bildbevis ifrån 

1925, att studiesalen inhyste böcker.169 Vi vet också, tack vare uppgifter i årsberät-

telsen för 1924, att rummet kom att bereda plats åt Göteborgs högskolas ”samling 

av konsthistoriska fotografier och skioptikonbilder.”170 Men hur var det med re-

produktionsverkssamlingen? Jag har inte kunnat klart avgöra om planschverken 

förvarades i studiesalen, i det angränsande gravyrrummet eller i båda rummen. 

Vid en närmare titt på fotografiet av studiesalen ifrån 1925 kan man notera att 

planschverken ifrån Marées-Gesellschaft intar centralpositionen i de bokhyllor 

som placerats längs med rummets ena kortsida. Det går dessutom tydligt att se att 

flera planschverksportföljer är placerade i samma bokhylla. Att studiesalen och 

gravyrrummet kom att förläggas nästintill varandra tyder emellertid på en fortsatt 

diffus gräns mellan bibliotekssamlingen och grafiksamlingen. Som jag tidigare 

berättat kom dock reproduktionsverken att, från och med årsberättelsen för 1922, 

förtecknas under rubriken konstavdelningens bibliotek i årstrycken.171 Därmed 

klipptes på sätt och vis bandet till konstavdelningens samling av originalgrafik – 

vilken väl sannolikt placerades i det nämnda gravyrrummet.  

                                                
164 Romdahl, A. L. (1923), ”Berättelse för år 1922 rörande Göteborgs Musei Konstavdelning”, s. 49. 
165 Romdahl, A. L. (1923), ”Berättelse för år 1922 rörande Göteborgs Musei Konstavdelning”, s. 49. 
166 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 88 (Albertina Facsimile: Handzeichnungen Französischer Meister 

des XVI-XVIII Jahrhunderts); Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 77 (I disegni della R. galleria degli 

Uffizi in Firenze). 
167 Romdahl, A. L. (1923), ”Berättelse för år 1922 rörande Göteborgs Musei Konstavdelning”, s. 56.  
168 Romdahl, A. L. (1926-1927), ”Berättelse för år 1925 rörande Konstmuseet”, s. 12. 
169 Romdahl, A. L. (1925), Göteborgs konstmuseum: tvåhundra bilder med inledande text, s. 14. 
170 Se Romdahl, A. L. (1925), ”Berättelse för år 1924 rörande Göteborgs Musei Konstavdelning”, s. 64. 
171 Från och med årsberättelsen för 1924 var rubriken ”Till biblioteket”. Se Romdahl, A. L. (1925), ”Berättel-
se för år 1924 rörande Göteborgs Musei Konstavdelning”, s. 58. 
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Genom att syna anteckningarna ifrån 1923 i biblioteksliggaren går det att fin-

na exempel på att både konsthistoriska handböcker och planschverk införskaffa-

des till ”Konstavdelningens bibliotek” under detta år.172 Det skall dock betonas att 

planschverken utgjorde en klar majoritet av förvärven. Ett omfattande konstnärs-

lexikon inköptes emellertid under 1923, nämligen Allgemeines Künstler Lexikon 

(1921) i fem band, redigerad av Hans Wolfgang Singer med andra.173 Axel Rom-

dahl passade också på att skänka en gåva till biblioteket, nämligen Gravures sur 

bois tirées des livres Francais du XV:e siècle (1868).174 Romdahl, och likaså Stig 

Roth, fortsatte att då och då donera enskilda verk till biblioteket. 

1924 flyttade Romdahls konsthistoriska seminarium till det nya konstmuseets 

studierum. Lokalskiftet var angeläget. Tidigare hade seminarieverksamheten varit 

förlagd till högskolebyggnaden på Vasagatan i Göteborg. Allteftersom hade 

konsthistorikerna dock skuffats undan ifrån de mer attraktiva ytorna i byggnaden. 

I sina memoarer skriver Romdahl att: ”Konsthistorikerna stuvades in i ett litet rum 

en trappa upp och kördes slutligen upp till ’blykamrarne’ på vinden, kalla om vin-

tern, heta om våren, utan ventilation.”175 Under ett sammanträde med konstmuse-

ets nämnd den 13:e februari 1925 kom det fram att undervisningen bedrivits i mu-

seets studierum sedan början av 1924. Nämnden godkände att seminarieverksam-

heten skulle få fortgå på samma sätt, men mot krav på ”ersättande av kostnad för 

belysning.”176 Under 1924 fylldes biblioteksbeståndet med ytterligare titlar, och 

likt tidigare år låg tonvikten på planschverk. Bland undantagen märks den österri-

kiske konsthistorikern Julius von Schlossers nyutgivna Die Kunstliteratur 

(1924).177 Denna bok är intressant ur ett vetenskapshistoriskt perspektiv, då von 

Schlossers källkritiska bibliografi var en pionjär i sitt slag. Tack vare Romdahls 

memoarer vet vi att han uppskattade von Schlosser som yrkesman, men jag har 

inga bevis för att Die Kunstliteratur lästes.178 Några exempel på årets förvärv av 

reproduktionsverk är Dimitri Rovinskis Rembrandt: Illustrierter chronologischer 

Graphik-Katalog (1923), Victor Golubews Die Skizzenbücher Jacopo Bellinis 

(1912) samt Felix Beckers Handzeichnungen Holländischer Meister aus des 

Sammlung Dr C. Hofstede de Groot im Haag (1923) i två volymer.179 En gransk-

ning av titlarna på dessa verk ger vid handen att avbildningar av europeiska 

                                                
172 Romdahl, A. L. (1924), ”Berättelse för år 1922 [sic!] rörande Göteborgs Musei Konstavdelning”, s. 59. 
173 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 114 (Allgemeines Künstler Lexikon). 
174 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 113 (Gravures sur bois tirées des livres Francais du XV:e siècle). 
175 Romdahl, A. L. (1951), Som jag minns det: Göteborgsåren, s. 207. 
176 ”Protokoll hållet vid sammanträde med konstmuseets nämnd den 13.e februari 1925”. För detta dokument, 
se Region- och stadsarkivet Göteborg med Folkrörelsernas Arkiv, Göteborgs kommun. Göteborgs konstmu-
seum/konstmuseet, A2:4: Konstmuseinämndens protokoll 1918-1946. 
177 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 139 (Die Kunstliteratur). 
178 Romdahl, A. L. (1951), Som jag minns det: Göteborgsåren, s. 231. 
179 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 135 (Rembrandt: Illustrierter chronologischer Graphik-Katalog); 
Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 118:I-II (Die Skizzenbücher Jacopo Bellinis); Biblioteksliggare 1, 
accessionsnummer 132:1-II (Handzeichnungen Holländischer Meister aus des Sammlung Dr C. Hofstede de 

Groot im Haag). 
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konstnärers handteckningar och grafik stod fortsatt högt i kurs vid konstavdel-

ningen. En noterbar skillnad mot tidigare år var annars förvärvens geografiska 

spridning. Under 1924 inhandlades flera verk ifrån bokhandlare i Paris, Wien och 

Amsterdam, men också ifrån Göteborg. Under de föregående åren hade koncent-

rationen legat på tyska antikvariat, till exempel i Leipzig och i Berlin. Antagligen 

berodde den ökade spridningen på, som Romdahl själv skrev i årsberättelsen för 

1922, att de tyska antikvariaten inte längre erbjöd lika attraktiva förvärvstillfällen. 

Åren runt 1920 kan kanske sägas ha varit särskilt gynnsamma för bibliotekets 

expansion. Men, som Romdahl skriver i sina memoarer, ”Konstmuseet har sedan i 

lugn och ro utökat sitt bibliotek med arbeten som behandla konstnärer och epoker 

representerade i dess egna samlingar.”180 

Sammanfattande tankar 
Axel Romdahl for delvis med osanning i sina memoarer. Göteborgs museums 

konstavdelning hade ett bibliotek, vilket Romdahl själv vittnade om i årsberättel-

sen för 1911.181 Det grafiska handbibliotek som där berördes bestod vid tidpunkten 

sannolikt av reproduktionsgrafik. Reproduktionsgrafiken tycks ha syftat till att 

komplettera konstavdelningens samling av originalgrafik. Med tiden uppstod dock 

vissa oklarheter angående reproduktionsgrafikens förhållande till samlingen av 

originalgrafik. Från och med 1922 drogs en slags gräns mellan originalgrafik och 

reproduktionsgrafik i Romdahls årsberättelser. Planschverk – till exempel med 

avbildningar av grafisk konst – kom under 1922 att förtecknas under rubriken 

konstavdelningens bibliotek i årsberättelsen. Till samma rubrik räknades även 

planschverk med handteckningsreproduktioner. I årsberättelsen för nästkomman-

de år, 1923, fick planschverken sällskap av andra dokumenttyper, så som konsthi-

storiska handböcker, under samma rubrik.  

Planschverken omnämndes då och då i Romdahls årsberättelser fram till och 

med 1924. Andra – för konstbibliotek vanliga – dokumenttyper fick inte samma 

uppmärksamhet. Vad berodde detta på? Min tolkning är att planschverken främst 

hade en komplementär visuell funktion, då de bidrog till vidare möjligheter att se 

konst som inte fanns tillgänglig i original vid konstavdelningen. Denna tolkning 

utgår ifrån den problemhypotes som jag formulerade i slutet av kapitlet ”Från Gö-

                                                
180 Romdahl, A. L. (1951), Som jag minns det: Göteborgsåren, s. 185. 
181 På sätt och vis leder denna upptäckt till att huvudtiteln på min uppsats är missvisande. Alternativet hade 
varit att kalla uppsatsen för Göteborgs museums konstavdelningsbibliotek. Rent organisatoriskt behölls län-
ken till Göteborgs museum fram till 1946, då konstavdelningen övergick till att bli en helt fristående musei-
organisation. Jag finner ändå att det är passande att betona kopplingen till den institution som vi idag kallar 
för Göteborgs konstmuseum. Dels för att det åtminstone sedan mitten av 1910-talet fanns reella planer på att 
resa en särskild konstmuseibyggnad med plats för bibliotek. Dels för att jag har velat skapa en historisk bryg-
ga mellan nuet och det förflutna. Om någon idag vill finna spår efter Göteborgs museums konstavdelnings-
bibliotek är det till Göteborgs konstmuseum man får söka sig. Någon konstavdelning existerar inte längre. 
Kvar finns ett konstmuseum med ett bibliotek – där åtminstone delar av ett äldre biblioteksbestånd ännu 
förvaras. 
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teborgs museum till Göteborgs konstmuseum”, och bör betraktas som preliminär. 

På ett teoretisk plan, och med koppling till en av uppsatsens primära frågeställ-

ningar, skulle vi kunna hävda att Romdahl hade ambitionen att, med hjälp av bib-

lioteksbeståndet, dokumentera en större del av konstvärlden än vad konstavdel-

ningens samling av originalkonstverk tillät. Samtidigt var huvudparten av de 

planschverk som införskaffades fram till och med 1924 inriktade på grafisk konst 

och handteckningar av europeiska konstnärer, vilket kan jämföras med en specia-

liserad samlingsambition. Det bör för övrigt betonas att dessa så kallade europeis-

ka konstnärer främst hörde hemma på den europeiska kontinenten, söder om den 

danska gränsen – även om undantag existerade. Konstavdelningens samling av 

originalkonstverk kom, vid denna tid, främst ifrån områden norr om denna gräns – 

det vill säga ifrån norden. Under 1920-talet ökade emellertid originalsamlingen av 

utomnordisk konst, men tyngdpunkten på det nordiska bestod. I bibliotekssam-

lingen var istället de nordiska inslagen relativt få under den period jag hittills gått 

igenom.   

Går det att ge exempel på specifika anledningar till varför ett biblioteksbe-

stånd byggdes upp vid Göteborgs museums konstavdelning? Med hjälp av ett av 

Carol Duncans begrepp skulle vi kunna hävda att en anledning var att understödja 

konstavdelningens utbildande funktion. Planschverken användes ju exempelvis i 

samband med Romdahls akademiska undervisning. Märk väl att denna undervis-

ning kretsade kring visuella studier. Som jag tidigare berättat låg tonvikten i Rom-

dahls undervisningsprogram på ögats träning och förmågan att se. Att planschverk 

användes i samman med seminarieverksamheten kan tolkas som en konsekvens av 

denna betoning på blickens träning. Reproduktionsverken erbjöd ju just en 

konsthistorisk arsenal av bilder att se och lära kring. Fanns det några fler 

anledningar? I årsberättelserna förekommer flera utsagor av framåtblickande na-

tur, där Romdahl visionerar om en framtid där en bredare målgrupp kan ta del av 

samlingen. I framtidsförhoppningarna märks framförallt två tendenser. Romdahl 

använder å ena sidan begrepp som konstglädje och njutning när han refererar till 

planschverken, och å andra sidan begrepp som vetande och konstbildning. Analy-

serar vi ordvalen i relation till Carol Duncans begreppsapparat så finner vi paral-

leller till både det estetiska och det utbildande museiidealet. Vi har redan sett ex-

empel på att planschverken understödde sin moderinstitutions utbildande funk-

tion, men Romdahls tycks alltså även mena att planschverken kan ge upphov till 

upplevelser av sinnligt slag. Vi kan kanske därmed hävda att dikotomin mellan ett 

utbildande museiideal å ena sidan och ett estetiskt museiideal å andra inte är 

självklar. Antagligen är det, vilket även Kristoffer Arvidsson visat, mest fruktbart 

att fundera över hur dessa båda ideal kompletterar varandra, snarare än att betrak-

ta dem som motsatser till varandra.  
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1925-1932 
Göteborgs konstmuseum invigdes den 14:e mars 1925. Till invigningen hade Axel 

Romdahl nedtecknat en vägledning för tilltänkta besökare. Samlingen av original-

konstverk är i centrum, men vägledningen innehåller också en upplysning om att 

museet inhyser ”en omfattande samling facsimileverk efter handteckningar och 

grafik.”182 Att Romdahl i denna vägledning uppmärksammar de faksimilverk som 

avbildar handteckningar och grafisk konst kan tolkas i relation till vad han skrev i 

årsberättelsen för 1919. Vad han där särskilt tog fasta på var att reproduktionstek-

niken har sina begränsningar, men att dess brister är mindre framträdande i rela-

tion till just handteckningar och grafisk konst. När konstavdelningens bibliotek 

kom på tal i Romdahls årsberättelser fram till och 1924 var det framförallt 

planschverken med avbildningar av handteckningar och grafisk konst som upp-

märksammades. Genom att syna biblioteksförvärven för dessa år går det också att 

finna fog för tolkningen att Romdahl stod bakom en slags specialiserad samlings-

ambition i relation till biblioteket. Biblioteksbeståndet innehöll vid denna tid sina 

specialområden, precis som samlingen av originalkonstverk. Att Romdahl särskilt 

pekade ut samlingen av planschverk med avbildningar av handteckningar och 

grafik i sin museivägledning finner jag är adekvat i relation till min egen gransk-

ning av de efterlämnade biblioteksliggarna. Därmed inte sagt att de övriga förvärv 

som noterades i liggarna var obetydliga, men inget annat område var, fram till 

1925, så starkt representerat i biblioteket som just planschverk – ofta utgivna i 

Tyskland eller i Frankrike – med avbildningar av europeiska konstnärers grafik 

och handteckningar. Begreppet europeisk bör i det här sammanhanget också för-

stås som utomnordiskt. Medan det nyöppnade museets samling av originalverk 

främst kretsade kring den nordiska konsten, gjorde bibliotekssamlingen, med en 

del undantag, det inte.  

Om vi återgår till Romdahls museivägledning så kan vi notera att studiesalen 

och det angränsande rummet för gravyrsamlingen finns utmärkta på den bifogade 

museiplanen.183 Med en referens till Carol Duncan skulle vi därmed kunna hävda 

att både studiesalen och gravyrrummet kom att ingå i museets rituella samman-

hang. Duncan nämner att en del av ett museums rituella karaktär består i iscen-

sättningen av en slags besöksordning. I Romdahls museivägledning finns förvisso 

inga direkta uppmaningar att besökaren bör besöka studiesalen eller gravyrrum-

met, men åtminstone en upplysning om att rummen existerar. Under invignings-

året 1925 gav Romdahl dessutom ut boken Göteborgs konstmuseum: tvåhundra 

bilder med inledande text (1925), där ett fotografi av studiesalen finns bifogad.184 

                                                
182 [Romdahl, A. L.] (1925), Göteborgs konstmuseum: Vägledning för besökande, s. 5. 
183 [Romdahl, A. L.] (1925), Göteborgs konstmuseum: Vägledning för besökande, opag. [Motsvarande s. 10.] 
184 För fotografiet, se Romdahl, A. L. (1925), Göteborgs konstmuseum: tvåhundra bilder med inledande text, 
s. 14. 
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Jag menar att man kan tolka denna inkludering som ett exempel på att biblioteket i 

varje fall ansågs vara en betydande del av Göteborgs konstmuseum.  

Oavsett om de följde Romdahls vägledning eller inte, så fann 124 besökare 

biblioteket under året.185 Årets tillskott till biblioteksbeståndet innehöll få titlar. 

Totalt rör det sig om cirka tio nummer i biblioteksliggaren.  Två titlar som kan 

nämnas är La miniature italienne du X:e au XVI:e siècle (1925) av Paolo 

D’Ancona samt Venezianische Zeichnungen des Quattrocento (1925) av den tyske 

Venedigkännaren Detlev von Hadeln.186 Det förstnämnda verket kan ses som ett 

exempel på att även miniatyrmåleriet blev representerat i biblioteksbeståndet. 

Konstmuseets originalsamling av miniatyrmåleri växte då och då, men var stän-

digt en av museets minsta avdelningar. Vad gäller det sistnämnda verket så in-

handlades det från N.J. Gumperts bokhandel i Göteborg, varifrån ett stort antal 

skrifter och planschalbum kom att förvärvas genom åren.  
Antalet anmälda besökare till konstmuseibiblioteket var under året 1926 totalt 

153 stycken, en ökning jämfört med det föregående året.187 För museet i stort 

skedde dock en besöksminskning i jämförelse med premiäråret. Under 1925 hade 

museet 28 154 besökare. Siffran för 1926 var 26 222 besökare. Som vi ser var det 

en mycket liten del av museibesökarna som sökte sig till biblioteket. De låga num-

ren innebar emellertid inte att man inte fortsatte att öka på bibliotekets bestånd. 

Samlingen av svenska handböcker utökades till exempel med två uppslagsverk 

ifrån skilda århundraden, Fredrik Carl Boyes Målare-lexikon till begagnande så-

som handbok för konstidkare och tafelsamlare (1833) samt Ewert Wrangels & 

Gustave Thomaues’ Allmänt konstlexikon (1926) i två band.188 Planschverk fort-

satte dock att ta upp det största utrymmet i accessionskatalogen. Till exempel in-

förskaffades en serie med lågt prissatta (4 kronor styck) reproduktionssamlingar 

ifrån Propyläen Verlag i Berlin, med handteckningar av Albrecht Altdorfer, Jean-

Honoré Fragonard, Leonardo da Vinci, Adolph Menzel, Rafael samt Francisco 

Goya.189 Även om de sistnämnda publikationerna var billiga kostade expansionen 

av biblioteksbeståndet, precis som museets andra samlingar, förstås pengar. I års-

berättelsen för 1926 antydde Romdahl att inköpsbudgeten behövde regleras uppåt. 

Förvärvsmedlen låg kvar på i stort sett samma nivå som ett kvartssekel tillbaka, 

vilket inte ansågs tillfredsställande i och med att det sedan dess ”tillkommit nya 

samlingsområden” för museet och bland dem ”bibliotek av facsimileverk efter 

                                                
185 Enligt uppgifter i Göteborgs museums årstryck tilldelades 91 personer dessutom så kallade ”studiekort”. 
Se Romdahl, A. L. (1926-1927), ”Berättelse för år 1925 rörande Konstmuseet”, s. 13. 
186 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 150 (La miniature italienne du X:e au XVI:e siècle); Bibliotekslig-
gare 1, accessionsnummer 146 (Venezianische Zeichnungen des Quattrocento).  
187 Besökssiffrorna i detta stycke är hämtade ifrån Romdahl, A. L. (1926-1927), ”Berättelse för år 1925 
rörande Konstmuseet”, s. 12 samt Romdahl, A. L. (1926-1927), ”Berättelse för år 1926 rörande Konstmuse-
et”, s. 14. 
188 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 153 (Målare-lexikon till begagnande såsom handbok för konstid-

kare och tafelsamlare); Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 165:I-II (Allmänt konstlexikon). 
189 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 183:A-F (Propyläen Verlag). 
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grafik och teckningar”.190 Reproduktionsverken slukade inte lejonparten av de 

ekonomiska anslagen, men de bidrog till kostnaderna.  

1927 var antalet besök på Göteborgs konstmuseum 31 180, medan biblioteket 

räknade 135 visiter.191 Detta var också sista gången bibliotekets besökssiffror re-

dovisades i årstrycken. Att bibliotekssamlingen ändå uppskattades vittnar årsbe-

rättelsen för 1927 om. Men uppskattningen är på sätt och vis ensidig, då det sär-

skilt är planschverken med avbildningar av grafisk konst som prisas. Romdahl 

poängterar att: ”Denna samling kommer att visa sig vara av oskattbart värde i ett 

museum, för vilket originalverken av främmande mästargrafik praktiskt taget lig-

ga utom räckhåll.”192 Av Romdahls yttrande går att utläsa att han sätter original-

grafik främst, samt att han tycks mena att reproduktioner kan utgöra ett musealt 

komplement, men inte ett fullgott substitut, till en originalsamling – en idé som vi 

tidigare sett exempel på. Det går dock att fråga sig vad ändamålet bakom denna 

kompletterande dokumentationssträvan var? Jag har tidigare visat att reproduk-

tionsverken användes i samband med Romdahls konsthistoriska undervisning. 

Men fanns det andra problem, för att knyta an till Michael Baxandall, som 

planschverken kunde hjälpa till att lösa? Från årsberättelsen för 1927 lär vi känna 

ännu ett problemområde, nämligen utställningsverksamhet – där planschverkens 

komplementära betydelse kom fram i ljuset. Under december 1927 anordnades, 

tillsammans med Nationalmuseum, en utställning om Peter Paul Rubens’ grafik 

och handteckningar. I årsberättelsen nämner Romdahl att reproduktioner utnyttjats 

vid detta evenemang.193 Jag har tidigare berättat att ett planschverk med reproduk-

tioner av Rubens’ konst, utgiven av Marées-Gesellschaft, inhandlats under 1921. 

Jag kan inte belägga att just detta verk var en del av utställningen, men det fanns 

åtminstone att tillgå. En generell tolkning är att när täckning saknades i samlingen 

av originalkonstverk gjorde planschverken det möjligt att täppa till hål och på så 

sätt visa upp en större del av konstvärlden. Som jag tidigare nämnt har Anna Dahl 

dragit en liknande slutsats i förhållande till Nationalmuseums planschverkssam-

ling. En samtidsparallell går också att finna i katalogen Göteborgs konstmuseum: 

dess historia och samlingar. Museiintendenten Anne Pettersson påpekar där att 

samlingen av teckningar och grafik är en ”guldgruva”, eftersom ett ”tidsskede 

eller en epok kan kompletteras och beskrivas utan att dyrbara lån ’utifrån’ behöver 

göras.”194 

Under 1927 inköptes fler utländska återgivningsverk, bland annat från Frank-

rike. Ett antikvariat som man återkom till flera gånger var Librairie Georges Ra-

pilly i Paris. Därifrån införskaffades bland annat Théodore Géricault (1924) av 

                                                
190 Romdahl, A. L. (1926-1927), ”Berättelse för år 1926 rörande Göteborgs Musei Konstavdelning”, s. 60. 
191 Romdahl, A. L. (1928), ”Årsberättelse för Konstmuseet 1927”, s. 10. 
192 Romdahl, A. L. (1928), ”Berättelse rörande Göteborgs Musei Konstavdelning för år 1927”, s. 49. 
193 Romdahl, A. L. (1928), ”Årsberättelse för Konstmuseet 1927”, s. 11. 
194 Pettersson, A. (1992), ”Teckningar och grafik i samlingarna”, s. 44. 
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Loys Delteil, Les portraits dessinés par J.A.D. Ingres (1896) av Georges Duples-

sis samt Les Dessins d’Honoré Fragonard et de Hubert Robert des bibliothèque et 

musée de Besançon (1926) av Maurice Feuillet.195 Konstmuseets franska original-

samling växte under 1920-talet, bland annat tack vare donationer ifrån Gustaf 

Werner och ifrån Werner Lundqvist. Därför var det kanske inte så konstigt att 

flera planschverk med fokus på franska konstnärskap införskaffades. I skriften 

Göteborgs konstmuseum: Vägledning för besökande ifrån 1925 är Romdahls 

kommentar om den franska originalsamlingen blygsam till tonen. Han skriver att: 

”Ehuru anspråkslös till omfattning ger dock denna grupp av konstverk en före-

ställning om de stora mästarne och de bestämmande riktningarne i ett sekel av 

Frankrikes konstliv.”196 På samma sätt går det att tänka sig att planschverken bred-

dade denna föreställning – genom kompletteringar och introduktioner till enskilda 

konstnärer och tidsepoker vilka inte fanns representerade i originalsamlingen.  

I årsberättelsen för 1927 minns vi att Romdahl antydde att planschverkssam-

lingen hade en komplementär betydelse, genom att den möjliggjorde en sorts när-

kontakt med verk ur konsthistorien vilka inte fanns tillgängliga i original vid mu-

seet. En liknande kommentar förekommer i årsberättelsen för 1928. Romdahl 

skriver där att: ”Det grafiska biblioteket, som vuxit även under detta år, komplet-

terar tillsvidare samlingen av originalverk med goda facsimiler, vilka hos känna-

ren dock alltid väcka längtan efter originalen.”197 Precis som föregående år anord-

nades utställningar vid museet, bland annat om Albrecht Dürer och om Honoré 

Daumier, där grafiska reproduktioner ur museets samlingar ingick.198 Planschverk 

med fokus på Dürer och Daumier fanns tillgängliga i museets bibliotek, och an-

tagligen användes dessa för att göra utställningarna fylligare. Bland förvärven till 

biblioteket låg betoningen, likt tidigare med några undantag, fortsatt på plansch-

verk med grafik och handteckningar av europeiska konstnärer – där begreppet 

europeiska också främst bör förstås som utomnordiska. Bland årets gåvor till bib-

lioteket fanns dock en tydligare koppling till Sverige, och kanske än tydligare 

band till givarna själva. Till exempel skänkte Tryckeriet och förlaget Nordisk Ro-

togravyr AB sin egenutgivna titel Stockholm tecknat av tio konstnärer (1927) me-

dan konsthistorikern Sixten Rönnow (1899-1969) donerade sin Carl Wilhelmsons 

folklivsmålningar (1928).199 Konsthistorikern och bibliotekarien Karl Wåhlin 

(1861-1937) bidrog i sin tur med tjugotre årgångar av Ord och Bild, en tidskrift 

                                                
195 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 186 (Théodore Géricault); Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 
196 (Les portraits dessinés par J.A.D. Ingres); Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 197 (Les Dessins 

d’Honoré Fragonard et de Hubert Robert des bibliothèque et musée de Besançon). 
196 [Romdahl, A. L.] (1925), Göteborgs konstmuseum: Vägledning för besökande, s. 95. 
197 Romdahl, A. L. (1929), ”Berättelse rörande Göteborgs Musei Konstavdelning för år 1928”, s. 55. 
198 Romdahl, A. L. (1929), ”Årsberättelse för Konstmuseet 1928”, s. 13. 
199 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 241 (Stockholm tecknat av tio konstnärer); Biblioteksliggare 1, 
accessionsnummer 238 (Carl Wilhelmsons folklivsmålningar). 
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som grundats av givaren.200 Wåhlin var vid denna tid amanuens vid Nationalmu-

seum i Stockholm, där han även fungerade som primus motor vid organiseringen 

av museets bibliotek.201 Att konsthistoriker som Rönnow och Wåhlin donerade 

sina egna alster kan å ena sidan tolkas som en kollegial gest, och å andra sidan 

som en chans att låta egna arbeten komma andra till godo. 

Trots gåvorna kom majoriteten av nyförvärven till biblioteket ifrån inköp, vil-

ket innebar att pengar var ett fortsatt problem. I ett maskinskrivet dokument med 

rubriken ”Till Göteborgs musei styrelse 7 september 1928” kan man under para-

graf fem läsa:  

För handbiblioteket, upptagande adressböcker, lexika, uppslagsböcker, kataloger m.m. finnes 
icke upptaget något särskilt anslag utan måste kostnaderna för detta, även så bindning m.m. 
bestrides av omkostnadsanslaget. Ett handbibliotek av ifrågavarande natur är oundgängligt 
nödvändigt, med hänsyn ej blott till museiarbetet utan till allmänhetens berättigande anspråk 
på att i Konstmuseet kunna erhålla upplysningar om konstverk och konstnärer. Denna post 
går till c:a 150 kronor per år.202 

Skrivelsen är undertecknad av Axel Romdahl och professor Otto Sylwan (1864-

1954), ordförande i konstmuseets nämnd. Via citatet får vi dels exempel på ett 

problem som ett handbibliotek kunde tänkas svara mot, och dels en ungefärlig 

uppgift om vilket ekonomiskt anslag som skulle kunna lösa detta problem. Det 

kan noteras att planschverk inte förekommer bland de dokumenttyper som nämns 

i citatet. Istället handlar det om textorienterade referensverk som lexikon och upp-

slagsböcker. Som citatet visar skulle syftet med sådan referenslitteratur å ena si-

dan vara att stödja det interna museiarbetet, men också att komma allmänheten till 

nytta.203 Jag har inte kunnat belägga om skrivelsen faktiskt sändes till styrelsen för 

Göteborgs museum, men dokumentet är i alla fall ett slags bevis på ett medvetet 

bemödande om att utöka biblioteksbeståndet med andra dokumenttyper än renod-

lande planschverk.204 Hindret stavades fortsatt pengar. 

En explicit äskning efter förhöjda inköpsmedel – men då inte enkom öron-

märkta för bibliotekssamlingen – förekommer i årsberättelsen för 1929. Romdahl 

betygar samtidigt sin tacksamhet till enskilda mecenater, vars ”givmildhet har 

varit förutsättningen för att museet kunnat hävda sin ställning och utvecklas efter 

                                                
200 Romdahl, A. L. (1929), ”Berättelse rörande Göteborgs Musei Konstavdelning för år 1928”, s. 48. 
201 Om Wåhlins bidrag till Konstbibliotekets organisation, se Gram, M. (2000), Konstbiblioteket: en krönika 

och en fallstudie.  
202 ”Till Göteborgs musei styrelse 7 september 1928”. För detta dokument, se Region- och stadsarkivet Göte-
borg med Folkrörelsernas Arkiv, Göteborgs kommun. Göteborgs konstmuseum/konstmuseet, A2:4: Konst-
museinämndens protokoll 1918-1946. 
203 Att ett museibibliotek skall vara till stöd för det interna museiarbetet och komma allmänheten till nytta kan 
jämföras med slutsatser som dragits av Prytz & Österberg samt av Hellberg. Se Prytz, M. & Österberg, L. 
(1996), Museibibliotek: en undersökning med tonvikt på några kommunala museibibliotek i Göteborg samt 
Hellberg, C. (2001), Museibibliotek för vem? – En studie av museibibliotekens tjänster och användargrupper. 
204 Ärendet borde åtminstone ha nått museistyrelsen på muntlig väg, med tanke på att Sylwan satt som leda-
mot i styrelsen.  
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de linjer omständigheterna och medveten strävan hjälpts åt att utstaka.”205 Även i 

biblioteksliggaren avspeglar sig faktumet att Göteborgs konstmuseum haft giv-

milda vänner under 1929. Likt tidigare fanns exempel på klara kopplingar mellan 

givare och gåva. Korkfabrikören och miniatyrmålerientusiasten Hjalmar Wicander 

(1860-1939) skänkte till exempel andra delen av Karl Asplunds katalog Hjalmar 

Wicanders miniatyrsamling (1929).206 Werner Lundqvist gav bort sin egen Böö-

dalens krönika (1917) samt skriften Galtarö-boken (1923).207 Folke Elfving har 

rett ut bandet mellan Lundqvist och Galtarö. Elfving berättar att Lundqvist skänk-

te pengar till en barnkoloni på Galtarö efter sin egen dotters död.208 Vad gäller 

årets inköp till Göteborgs konstmuseibibliotek så låg tyngden fortsatt på reproduk-

tionsverk, främst med avbildningar av europeiska konstnärers handteckningar och 

grafik. Angloamerikansk konst hade inte tillhört Göteborgs konstmuseums speci-

alområden, men från och med 1929 fanns i alla fall A history of british and ameri-

can etching (1929) av den brittiske konsthistorikern James Laver att tillgå i mu-

seibiblioteket.209 Antalet accessionsnummer i biblioteksliggaren började vid denna 

närma sig trehundra. Efter tio års förtecknad accession var bibliotekssamlingen 

fortfarande relativt liten till omfånget, även om jag inte kan svara för det totala 

antalet volymer som förvärvats längs med åren. Att Göteborgs konstmuseibiblio-

tek inte var storväxt kan kanske illustreras av uppgiften att Nationalmuseums bib-

lioteksbestånd ökade med cirka tvåtusen bokvolymer bara under 1929.210  

Under 1930-talet blev det fler svenskutgivna titlar i biblioteksliggaren. Från 

året 1930 kan vi till de svenska titlarna räkna katalogen François Boucher: tjugo-

två reproduktioner i färgfaksimil (1928-1930) av Ragnar Hoppe, Johan Tobias 

Sergels skulpturverk (1921) av Georg Göthe, Ferdinand Bobergs etsningar: illu-

strerad beskrivande katalog (1917) av Axel Gauffin samt Svensk konsthistoria 

(1913) under Axel Romdahls och Johnny Roosvals redaktion.211 Det sistnämnda 

översiktsverket förtjänar en kommentar, i och med att detta försök till en samlad 

svensk konsthistoria var det första som innehöll färgreproduktioner, totalt sexton 

planscher enligt Dan Karlholm.212 Från N.J. Gumperts bokhandel inhandlades verk 

med introduktioner till nordeuropeisk konst i svensk edition för 4:05 kronor styck. 

Dessa var Samtida konst i Danmark (1929) av Carl V. Petersen, Samtida konst i 

Norge (1929) av Johan H. Langaard, Samtida konst i Finland (1929) av Johannes 

                                                
205 Romdahl, A. L. (1930), ”Berättelse rörande Göteborgs Musei Konstavdelning för år 1929”, s. 58. 
206 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 251 (Hjalmar Wicanders miniatyrsamling). 
207 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 262 (Böö-dalens krönika samt Galtarö-boken), 
208 Elfving, F. (1996), Kring Göteborgs museum: Händelser – Människor – Minnen, s. 93. 
209 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 269 (A history of british and american etching).  
210 Gram, M. (2000), Konstbiblioteket: en krönika och en fallstudie, s. 77. 
211 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 285 (François Boucher: tjugotvå reproduktioner i färgfaksimil); 
Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 281 (Johan Tobias Sergels skulpturverk); Biblioteksliggare 1, acces-
sionsnummer 296 (Ferdinand Bobergs etsningar: illustrerad beskrivande katalog); Biblioteksliggare 1, ac-
cessionsnummer 306 (Svensk konsthistoria).  
212 Karlholm, D. (2000), ”Handböcker i allmän och svensk konsthistoria”, s. 136. 
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Öhquist samt Samtida konst i Ryssland (1929) av David Arkin och Ignatij Chvoj-

nik.213 Att det förvärvades fler svenskutgivna titlar till museibiblioteket under det 

nya decenniet har sin historiska förklaring, även om den inte klart synliggörs av 

de uppräknade inköpen från år 1930. Utbudet av svensk konstlitteratur blev större 

under 1930-talet – men märk väl att ökningen främst skedde under krigsåren. En-

ligt konstvetaren Bo Lindwall berodde det på att de svenska förlagen ”vågade 

satsa även på dyrbara konstböcker nu när tillförseln utifrån var strypt.”214 Konstve-

taren Tulla Grünberger har visat att cirka fyrtio konstnärsmonografier gavs ut i 

Sverige mellan åren 1936-41, vilket kan jämföras med de cirka etthundranittio 

som gavs ut under åren 1941-1950.215 Att fler konstböcker trycktes kan nog sägas 

ha behjälpts av att konstintresset i landet ökade under mellankrigstiden, vilket 

bland annat berodde på riktade insatser ifrån den socialdemokratiska statsmakten. 

Enligt konstvetaren Bengt Lärkner kom den gryende folkhemstanken och den 

närliggande idén om en bildning för hela folket även att kretsa kring bildkonst.216 

Arna Sköld, hustru till museimannen och konstnären Otte Sköld, har berättat att 

mellan åren 1930-1945 ”lade många konstnärer och av konst gripna människor 

ned ett stort arbete på att minska svalget mellan publiken och konstens utövare.”217 

Särskilda organisationer för att främja folkets konstbildning startades. Två av de 

viktigaste var Riksförbundet för bildande konst samt Statens Konstråd, vilka 

grundades 1930 respektive 1937. Riksförbundet för bildande konst anordnade 

exempelvis konstutställningar som turnerade över hela landet – allt för att en så 

stor del som möjligt av befolkningen skulle få ta del av goda konstverk.218 Den 

breda uppslutningen runt bildkonsten gjorde säkert sitt till för att utgivningen av 

svensk konstlitteratur skulle öka.  

1931 utgavs en ny vägledning till Göteborg konstmuseum. Ledsagarskriften 

var delvis uppdaterad, men en – för denna uppsats – intressant skillnad jämfört 

med den tidigare vägledningen ifrån 1925 var att studiesalen och gravyrrummet 

inte längre var utpekade på museiplanen.219 Varför detta gjordes kan jag inte be-

döma, men ser man uteslutningen i relation till Carol Duncans idé om museibesö-

ket som en ritual så går det kanske att hävda att museibiblioteket plötsligt stäng-

des ute ifrån denna ritual. Väl innanför bibliotekets dörrar fortsatte dock beståndet 

att växa. I Romdahls uppdaterade museivägledning kvarstod uppgiften att Göte-

borgs konstmuseum härbärgerade ”en omfattande samling facsimileverk efter 

                                                
213 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 292-295 (Samtida konst i Danmark/Norge/Finland/Ryssland). 
214 Lindwall, B. (1982), Då och nu: Svenskt konstliv under 150 år, s. 113. 
215 Grünberger, T. (1984), Svenskt måleri under andra världskriget: speglat genom dagspressens konstrecen-

sioner av utställningsverksamheten 1939-1945, s. 54. 
216 Lärkner, B. (2007), ”1900-1950”, s. 220f. 
217 Sköld, A. (1960), Otte: En bok om Otte Sköld, s. 236. 
218 För vidare om Riksförbundet för bildande konst, se min Sixten Strömboms konstbildningsbegrepp: Synat 

genom några blad ur Studiekamraten 1923-1948. 
219 Romdahl, A. L. (1931), Göteborgs konstmuseum: vägledning för besökande, s. 8. 
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handteckningar och grafik.”220 Koncentrationen på sådana verk hade varit fortsatt 

stark under den tid som gått sedan Romdahl senast gav ut en museivägledning. 

Under 1930-talet kom dock biblioteksbeståndet att breddas, även om förvärven av 

planschverk med avbildningar av europeiska, ofta äldre, konstnärers handteck-

ningar och grafik knappast avstannade helt.  

En handfull titlar tillskänktes biblioteket under 1931, varav särskilt en gåva 

kan nämnas. Konsul Carl Kindal (1873-1936), som också drev N.J. Gumperts 

bokhandel i Göteborg, gav bort storverket Dictionnaire des peintres, sculpteurs, 

dessinateurs et graveurs I-III (1924) av Emmanuel Bénézit.221 – Jag vill mena att 

om det fanns någon handbok som gjorde anspråk på att dokumentera konstvärlden 

i sin helhet så var det den av Bénézit. Kindal bidrog också med ekonomiska medel 

till utställningen Fransk genombrottskonst från nittonhundratalet, vilken anord-

nades under några veckor i april och maj.222 Kristoffer Arvidsson har påpekat att: 

”Den franska konstens ställning i Sverige vid denna tidpunkt var stark och Paris 

ett självklart centrum.”223 Utställningen och den franska konstens goda ställning 

kan kanske ses som en bidragande orsak till att franska konstnärer var väl repre-

senterade bland biblioteksinköpen för 1931. Till exempel införskaffades serien 

Dessins de Maîtres Français (1921-1930), bestående av tio titlar som bland annat 

behandlade Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Henri de Toulouse-Lautrec och An-

toine Watteau.224 Ett sällsynt inslag i biblioteket var titlar med kvinnligt upphov. 

Auguste Rodin: L’oeuvre et l’homme (1908) av författarinnan Judith Cladel var ett 

av undantagen.225  

Under 1932 inköptes ett stort parti med svenska konstnärsmonografier ifrån 

Thulins Antikvariat i Stockholm.226 Totalt rörde det sig om tjugoåtta titlar, om 

bland annat Ernst Josephson, Eugene Jansson, Johan Fredrik Höckert, Pehr Hille-

ström, Anders Zorn och Ivar Arosenius. Flera av titlarna hörde till Sveriges all-

männa konstförenings publikationer. Bo Lindwall har påpekat att konstförening-

ens publikationer ”ändå sedan 1910-talet haft hög konstvetenskaplig genomsnitts-

kvalitet”.227 I årsberättelsen för 1932 understryker Romdahl monografiernas värde, 

då en sådan samling är ”oumbärlig vid besvarande av de frågor om konstverk och 

konstnärer, som ofta från allmänheten riktas till museets tjänstemän.”228 Den 

svenska konsten hade varit, och var alltjämt under 1932, kärnämnet i Göteborgs 

                                                
220 Romdahl, A. L. (1931), Göteborgs konstmuseum: vägledning för besökande, s. 5. 
221 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 307 (Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et grave-

urs I-III). 
222 Romdahl, A. L. (1932), ”Konstavdelningen [1931]”, s. 94. 
223 Arvidsson, K. (2009) ”Innanför och utanför autonomin: utställningsverksamheten på Göteborgs konstmu-
seum”, s. 310. 
224 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 310-319 (Dessins de Maîtres Français). 
225 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 346 (Auguste Rodin: L’oeuvre et l’homme).  
226 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 379-406 (Thulins Antikvariat).  
227 Lindwall, B. (1982), Då och nu: Svenskt konstliv under 150 år, s. 113. 
228 Romdahl, A. L. (1933), ”Konstavdelningen [1932]”, s. 118.  
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konstmuseums originalsamling. I biblioteksliggarregistreringarna ifrån 1920-talet 

hade den svenska konsten dock en begränsad representation, sett till antalet för-

värvade titlar.229 Biblioteksliggaranteckningarna ifrån 1932 avslöjar emellertid att 

denna del av konstvärlden började få en fylligare dokumentation i biblioteket. För 

första gången översteg förvärven av svenska titlar de utländska.  

Sammanfattande tankar 
Förvärven av planschverk – främst med europeiska, ofta äldre, konstnärers hand-

teckningar och grafik – fortsatte mellan åren 1925-1932. Vad utsagorna i Axel 

Romdahls årsberättelser kanske framförallt pekar på är att dessa planschverk hade 

en komplementär funktion i förhållande till museets övriga samlingar. Plansch-

verken hjälpte till att dokumentera delar av konstvärlden där samlingen av origi-

nalkonstverk inte räckte till. Rent konkret tycks planschverken ha stött utställ-

ningsverksamheten vid museet.  

Tack vare generösa donationer under 1920-talet fortsatte samlingen av origi-

nalkonstverk att expandera. Riktningar som tidigare haft föga representation i 

samlingen, så som äldre måleri ifrån den europeiska kontinenten, började ta plats i 

det nyinvigda konstmuseet. Tack vare bidrag ifrån donatorer som Werner Lund-

qvist och Gustaf Werner blev det möjligt att bredda samlingarna. Samtidigt fort-

satte den svenska – och i vidare utsträckning den nordiska – konsten att vara mu-

seets medelpunkt. Från och med cirka 1930 började den inhemska konsten att 

göra sig alltmer bemärkt i museibiblioteket, genom ökade förvärv av svenskutgiv-

na titlar, och då särskilt titlar om svenska konstnärer. 1932 var det till och med 

fler svenska än utländska titlar som förvärvades. Tidigare, runt 1920, var titlar 

med svensk anknytning mer sällsynta än vanliga i bibliotekets accessionskatalog 

och i Romdahls årsberättelser. Den ökade dokumenteringen av den svenska 

konstvärlden berodde antagligen på att utbudet av svensk konstlitteratur stärktes 

under 1930-talet, men också på att ett det fanns ett behov vid museet av att kunna 

betjäna allmänhetens frågor om konstverk och konstnärskap med särskilt stark 

representation vid museet. Samlingen av svenskutgiven litteratur kan således även 

den sägas ha haft en komplementär funktion vid Göteborgs konstmuseum. Det är 

dock osäkert om de svenska titlarna förvärvades för att fungera som ett visuellt 

komplement vid museet, så som de utländska planschverken med grafik och hand-

teckningar gjort. 

                                                
229 Att biblioteksliggarna dokumenterade en delvis annan konstvärld än vad Göteborgs konstmuseums origi-
nalsamling gjorde kan utgöra en belysande kontrast i förhållande till Zsuzsanna Müllers och Elisabeth Nor-
landers påpekande om att Etnografiska museets biblioteks historia hör ihop med museets historia och med 
samlingarnas historia. Jämför Müller, Z. & Norlander, E. (2003), Förändringar inom kunskapsorganisation 

vid ett museibibliotek: Etnografiska museets bibliotek i Stockholm (under 1900-talet och i början av 2000-

talet), s. 33. 
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1933-1939 
1933 inträffade den ditintills största expansionen av Göteborgs konstmuseibiblio-

teks bestånd. Ungefär 180 titlar tillkom under året. Tillväxten berodde å ena sidan 

på fortsatta förvärv, och å andra sidan på grund av en testamenterad gåva ifrån 

den framlidne landssekreteraren Konrad Peter Lundblad (1868-1933). Bland in-

köpen ifråga kan man notera en fortsatt utökning av svenska konstnärsmonografi-

er. Tolv titlar införskaffades till exempel i ett svep ifrån Thulin & Olsson Antikva-

riat i Göteborg, och bland dem märks verk om konstnärsförbundare som Richard 

Bergh, Bruno Liljefors, Carl Larsson och Karl Nordström samt om äldre målare 

som Carl Gustaf Pilo och David Klöcker Ehrenstrahl.230 En större order av liknan-

de slag gjordes ifrån Björck & Börjessons Antikvariat i Stockholm.231 Årets stora 

sensation var emellertid donationen härrörande ifrån Konrad Peter Lundblad. Hu-

vuddelen av gåvan utgjordes av en samling om cirka tolvtusen grafiska porträtt-

blad. Samlingen fick en animerad kommentar i Romdahls separatuppsats ”Konrad 

Peter Lundblads samling av kopparstickna porträtt”, som publicerades i Göteborgs 

museums årstryck för 1934. I uppsatsen ger sig Romdahl inledningsvis in i en 

analys av en samlares utmärkande drag. Enligt Romdahl är samlaren en sorts ska-

pare, men ”av andras skapelser bygger han sin samling, som blir ett tydligt uttryck 

för de sidor av hans personlighet vilka togas i anspråk vid dess tillblivelse.”232 Den 

samling som samlaren bygger upp utgör, med Romdahls ord, ”först och sist ett 

andligt kapital, en summa av iakttagelser och vetande”.233 Samlingen blir på sätt 

och vis ett minne av samlarens personliga erfarenheter. Men om samlingen tas 

ifrån samlaren, riskerar denna personliga koppling att utarmas, varvid en institu-

tion som har i uppdrag att förvalta samlingen innehar en extra förpliktelse. Enligt 

Romdahl bör förvaltarna ”söka återuppleva så mycket som möjligt av den samlar-

glädje med vilken den [samlingen] skapats och att söka lyfta så mycket som möj-

ligt av det andliga kapital den representerar.”234 I slutet av 1933 anordnades en 

separatutställning vid museet där verk ur Lundblads donation förevisades.235 Kan-

ske kan man se utställningen som ett exempel på hur Lundblads så kallade andliga 

kapital skulle förvaltas och äras. Vid sidan av gåvan med grafiska blad testamen-

terade Lundblad också ett flertal böcker och planschverk till museets bibliotek, 

totalt cirka femtio titlar. I stort representerar urvalet Lundblads grafiska specialin-

tresse, vilket ju redan var ett profilområde för Göteborgs konstmuseibibliotek. Vid 

en smakprovssondering bland gåvorna finner man bland annat Handbuch für Kup-

ferstichsammler I-II (1870) av Andreas Andresen, Geschichte der Graphischen 

                                                
230 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 411-422 (Thulin & Olsson Antikvariat). 
231 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 437-448 (Björck & Börjessons Antikvariat). 
232 Romdahl, A. L. (1934), ”Konrad Peter Lundblads samling av kopparstuckna porträtt”, s. 29. 
233 Romdahl, A. L. (1934), ”Konrad Peter Lundblads samling av kopparstuckna porträtt”, s. 29. 
234 Romdahl, A. L. (1934), ”Konrad Peter Lundblads samling av kopparstuckna porträtt”, s. 29-30. 
235 Romdahl, A. L. (1934), ”Konstavdelningen [1933]”, s. 83. 
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Künste: Ein Handbuch für Freunde des Kunstdrucks (1891) av J E Wessely, Kup-

ferstich und Holzschnitt in vier Jahrhunderten (1921) av Paul Kristeller, Les gra-

veurs de portraits en France I-II (1875-1877) av Ambroise Firmin-Didot samt 

Studier öfver Jacques Callot (1911) av Oscar Levertin.236  

1934 kunde inte matcha föregående år ifråga om antal nyförvärv till bibliote-

ket, men de drygt femtio titlarna som ändå inskaffades fick en kommentar i muse-

ets årsberättelse. Romdahl skriver där att:  

Bibliotekets ökning kan synas proportionsvis stor. Men de största posterna komma på ound-
gängligen nödvändiga handböcker och på fortsättningar av serier, vilkas fortsatta anskaffning 
ej gärna bör avbrytas. Ett konstmuseum med den omfattning som vårt museum nått kan ej 
undvara ett referensbibliotek.237 

Citatet ger prov på bibliotekets värde, men samtidigt en närmast ursäktande håll-

ning i förhållande till biblioteksbeståndets tillväxt, vilken ju paradoxalt nog var 

mer än tre gånger så hög under det föregående året. Kanske kan ursäkten förklaras 

genom att den tolkas i relation till den plädering för fortsatta inköpsmedel som 

Romdahl inkluderar i årsberättelsen. Den ekonomiska snaran hade dragits åt, på 

grund av att avkastningen ifrån makarna Dahlgrens fond också skulle komma Gö-

teborgs musei- och ritskola till gagn. Enligt Romdahl var denna pekuniära be-

gränsning inte välbetänkt. I en mening, som nog främst är riktad till konstmuseets 

nämnd, gör han gällande att: ”Göteborgs Konstmuseum har en ställning att hävda 

inom det svenska och skandinaviska konstlivet och det är i starkt behov av eko-

nomiska resurser som svara däremot.”238 Förvärv till biblioteket fanns det åtmin-

stone pengar till. Vid en närmare titt på årets inköp finner man bland flera tillägg 

till samlingen av svensktryckta verk. Samtida konst i Belgien (1934) av Jacques 

Lavalleye och Samtida konst i Ungern (1934) av Alexis Petrovics, var både kom-

pletteringar av redan påbörjade serier.239 Likväl fortsatte samlingen av utländska 

reproduktionsverk att expandera. Ifrån Gutenberg Buchhandlung i Berlin inhand-

lades till exempel ett parti om drygt trettio planschverk i serien Klassiker der 

Kunst in Gesamtausgaben (1906-31), med helhetsfokus på bland annat Rafael, 

Rembrandt, Tizian, Albrecht Dürer, Donatello, Anthony van Dyck, Michelangelo, 

Bartolomé Esteban Murillo och Perugino.240 Avbildningar av måleri var en tungt 

vägande del av dessa planschverks innehåll. Under 1910- och 1920-talen hade 

fokus i biblioteksbeståndet legat på avbildningar av grafik och handteckningar, 

och i lägre grad på måleri. Planschverk med grafik och handteckningar var viktiga 

områden i biblioteket även under den resterande delen av 1930-talet, men min 

                                                
236 Biblioteksliggare 1, accessionsnummer 523-569 (Konrad Peter Lundblad). 
237 Romdahl, A. L. (1935), ”Konstavdelningen [1934]”, s. 32. 
238 Romdahl, A. L. (1935), ”Konstavdelningen [1934]”, s. 32. 
239 Biblioteksliggare 2,accessionsnummer 594 (Samtida konst i Belgien); Biblioteksliggare 2, accessions-
nummer 595 (Samtida konst i Ungern). 
240 Biblioteksliggare 2, accessionsnummer 590:I-XXXVII (Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben). 
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tolkning är att koncentrationen luckrades upp med åren, och verk om andra konst-

närliga uttryckssätt kom att ta mer plats än tidigare.  

1934 var för övrigt året då Stig Roth lämnade sin amanuenstjänst, efter nästan 

femton år vid Romdahls sida. Roth stannade emellertid kvar vid Göteborgs muse-

um. 1935 blev han intendent vid museets historiska avdelning.241 Roths efterträda-

re vid Göteborgs konstmuseum blev Carl Nordenfalk (1907-1992). 

Från och med 1935 fanns en ny post angiven i den uppräkning av olika finan-

siella källor som varje år redovisades i museets årsberättelse. Summan, på fyra-

hundrafemtio kronor, kom ifrån det så kallade läsekabinettets fond.242 Jag har inte 

kunnat belägga vad denna fond direkt innebar. En hypotes – baserad på fondens 

namn – är att pengarna kom ifrån en donation vars ursprung kan spåras tillbaka till 

den redan nämnde donatorn James J:son Dickson. Enligt Severin Hallberg hade 

Dickson under år 1867 skänkt en större summa pengar – kallad riksdagsmanna-

kassan – till Göteborgs museum.243 Donationen var avsedd för museets så kallade 

läsekabinett, en särskilt inredd avdelning med tidskrifter och populärlitteratur som 

riktade sig till ett bredare klientel. Läsekabinettet avvecklades år 1878, men mu-

seet erhöll rätten att fortsatt disponera ränteavkastningen ur riksdagsmannakassan 

för ”sina allmänna behov”.244 Möjligtvis var det just ränta ur denna fond som kom 

Göteborgs konstmuseum till gagn, men jag kan inte bevisa något.245 Med eller utan 

hjälp ifrån läsekabinettets fond fortsatte museibibliotekets bestånd att växa. Ifrån 

det tyska förlaget Prestel-Gesellschaft inhandlades till exempel flera samlingar 

med handteckningsreproduktioner. Bland dessa kan man notera Zeichnungen alter 

Meister in der Kunsthalle zu Bremen I-III (1914-1915) och Zeichnungen alter 

Meister in der Kunsthalle zu Hamburg: Niederländer I-II (1924), både utgivna av 

den tyske konsthistorikern Gustav Pauli.246 Vad gäller årets övriga ackvisitioner 

kan särskilt en detalj registreras, nämligen att ett par titlar anskaffades genom sub-

skription. Volymerna det gällde var Nils G. Wollins Desprez en Italie (1935) samt 

födelsedagshyllningen Till Prins Eugen, Närkeshertigen, konstnären: 1 augusti 

1935 (1935).247 Vad denna subskription innebar i praktiken kan jag inte klart be-

lägga, men en tolkning är att det handlade om bytesaffärer. Denna tolkning base-

                                                
241 Om Roths tid vid Göteborgs museums historiska avdelning, se Elfving, F. (1996), Kring Göteborgs muse-

um: Händelser – Människor – Minnen, s. 70-74. 
242 Romdahl, A. L. (1936), ”Konstavdelningen: berättelse år 1935”, s. 44. 
243 Hallberg, S. (1941), Göteborgs stadsbibliotek: det första halvseklet 1891-1940, s. 4-5. 
244 Hallberg, S. (1941), Göteborgs stadsbibliotek: det första halvseklet 1891-1940, s. 4. 
245 Summan på fyrahundrafemtio kronor delades ut även under 1936 och 1937. Sedan finns ingen anteckning 
om bidrag från läsekabinettets fond förrän i årsberättelsen för 1940, då en lika hög summa utbetalades. 1941 
låg bidraget på fyrahundra kronor, för att räknas ned till trehundrasjuttiofem kronor under 1942. Samma 
summa utbetalades 1943, 1944 och 1945.  För detaljer, se årsberättelse för respektive år. 
246 Biblioteksliggare 2, accessionsnummer 614 (Zeichnungen alter Meister in der Kunsthalle zu Bremen I-

III); Biblioteksliggare 2, accessionsnummer 617 (Zeichnungen alter Meister in der Kunsthalle zu Hamburg: 

Niederländer I-II).  
247 Biblioteksliggare 2, accessionsnummer 639 (Desprez en Italie); Biblioteksliggare 2, accessiosnummer 625 
(Till Prins Eugen, Närkeshertigen, konstnären: 1 augusti 1935).  
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ras på att varken prisuppgift eller donator finns nedtecknat i biblioteksliggaren. 

Att museer bytte till sig skrifter ifrån motsvarande institutioner var, och är, van-

ligt. Museiintendenten Carl Lagerberg (1859-1922) publicerade redan 1913 en 

förteckning i Göteborgs museums årstryck över ”in- och utländska museer och 

vetenskapliga samfund” som Göteborgs museum idkade skriftlig byteshandel 

med.248 När museets olika avdelningar började bygga upp egna bibliotek fortsatte 

bytesverksamheten. I den etnografiska avdelningens årsberättelse för 1935 kan 

man till exempel läsa att: ”Ett omfattande arbete har nedlagts på inledandet av 

bytesförbindelser med främmande institutioner, och avdelningens bibliotek har 

genom dessa byten ökats avsevärt”.249 Det är inte omöjligt att även Göteborgs 

konstmuseum bytte till sig skrifter så tidigt som 1935 – men jag kan, som sagt, 

inte lägga fram några klara bevis vid sidan av omnämnandet av subskriptionsbe-

greppet. 

1936 fyllde Göteborgs museum sjuttiofem år. I samband med högtiden teck-

nades jubilarens historia av Axel Romdahl, i ett tal som även sträckte sig rätt in i 

samtida angelägenheter vid Göteborgs konstmuseum. Romdahls anförande inleds 

med en hyllning till S.A. Hedlund. Romdahl beskriver hur Hedlund inspirerades 

av de brittiska museerna, där ambitionen var att samla all världens vetande och 

skönhet på en och samma plats, en strävan som också skulle gälla för Göteborgs 

museum. ”Brokigheten i Göteborgs museum berodde alltså ej på en slump, den 

var avsiktlig och syftade till att intet sevärt och vetbart skulle vara uteslutet ur 

detta bildningens tempel” menar Romdahl.250 Citatet kan, menar jag, tolkas som 

ett utmärkt exempel på hur 1800-talets museer försökte skapa en slags helhetsdo-

kumentation av världens alla kunskapsområden. Romdahl fortsätter sedan att be-

skriva hur utrymmet i Göteborgs museum började tryta med tiden, vilket sederme-

ra ledde till utbrytningen av den zoologiska avdelningen respektive av konstav-

delningen. Om Göteborgs konstmuseums drygt decenniegamla levnad skriver 

Romdahl att: 

Det nya skedet fick sin huvudaccent genom det storartade förvärv av gamla mästares verk 
som kunde göras genom en enda mans ojämförliga mecenatskap. Blott 13 år ha förgått sedan 
byggnaden stod färdig, och redan möter det svårighet att inom dess murar ta emot den ökning, 
särskilt av den moderna och skandinaviska konsten, som uppstår genom de årliga förvärven. 
Tanken att utöka utställningsutrymmena med en av de från början förutsedda flyglarna låter 
sig i längden icke avvisas.251 

Genom citatet anar vi ett flertal av de intressen och predikament som omgav Gö-

teborgs konstmuseum vid denna tid. För det första, betydelsen av enskilda mece-

nater för uppbyggnaden av museets samlingar. Den man som omnämns i citatet 

                                                
248 Lagerberg, C. (1913), ”Göteborgs Musei ombudsmans berättelse för 1912”, s. 25 
249 Kaudern, W. (1936), ”Etnografiska avdelningen: berättelse för år 1935”, s. 77. 
250 Romdahl, A. L. (1937), ”Tal vid Göteborgs musei 75-års-jubileum”, s. 108. 
251 Romdahl, A. L. (1937), ”Tal vid Göteborgs musei 75-års-jubileum”, s. 111. 
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kan inte vara någon annan än Gustaf Werner. För det andra, de trånga lokalerna, 

och pläderingen för en utbyggnad.252 För det tredje, en förvärvsidé där verk av 

äldre mästare skulle kunna skådas vid sidan av modern konst, och kanske främst 

då skandinavisk sådan.  

Under 1936 ökade biblioteksbeståndet med cirka sextio nummer. Ett drygt 

dussin titlar kom ifrån en bokauktion som hölls vid Göteborgs stads stadskamma-

re. Språkforskaren Emil Rodhe (1863-1936) hade dött och hans boksamling gick 

till försäljning för högstbjudande. Bland de titlar som Göteborgs konstmuseum 

kom över fanns flera danska konstnärsmonografier, om till exempel Vilhelm 

Hammershøi, Constantin Hansen och Johan Thomas Lundbye.253 Dansk konst bör-

jade vid denna tid få en alltmer framträdande roll i Göteborgs konstmuseums ori-

ginalsamling. Av de nordiska grannländerna var det emellertid Norge som var 

bäst representerat vid Göteborg konstmuseum. Ytterligare en sak kan för övrigt 

sägas om Emil Rodhes död. Romdahl skriver i sina memoarer att Rodhes ”stora 

samling av konsthistoriska diapositiv” föll i Göteborgs högskolas ägo tack vare en 

penningdonation – vilket sannolikt gynnade Romdahls konsthistoriska undervis-

ning.254 

Under 1937 förärades konstmuseibiblioteket med några intressanta gåvor. 

Werner Lundqvist hade tydligen deltagit vid bokauktionen efter Emil Rodhes död, 

och tack vare bidrag från donatorn kunde Göteborgs konstmuseum därifrån för-

värva de tjugonio utkomna delarna av det stora uppslagsverket Allgemeines Lexi-

kon der bildenden Künstler: von der Antike bis zur Gegenwart (1907-1935), redi-

gerade av Ulrich Thieme och Felix Becker.255 En annan av årets givare var konst-

handlaren Christian Faerber (1901-1967), som flytt från nazityskland och bosatt 

sig i Sverige. Faerber skulle med åren komma att donera flera konstverk till Göte-

borgs konstmuseum, och så även titlar till dess bibliotek. En av hans gåvor under 

1937 var Die Meister der Holländischen und Vlämischen Malerschulen (1923) av 

den tyske museinestorn Wilhelm von Bode.256 Romdahl och Faerber träffades för-

sta gången under 1926, och i sina memoarer nämner Romdahl att Faerber då hade 

med sig ett rekommendationsbrev från just von Bode.257 Enligt Carl Nordenfalk 

hade Romdahl särskilt Faerber att tacka för att Göteborgs konstmuseum kunde ta 

steget från att vara ”ett centrum för enbart nordisk konst till ett museum av inter-

nationell betydelse”.258 Nordenfalk skriver att Faerbers inflytande inom konsthan-

                                                
252 En tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum dröjde dock. Inte förrän 1968 kunde en sådan invigas. Se 
Werner, J. (2009), ”Häng dom högt”, s. 160-161. 
253 Biblioteksliggare 2, accessionsnummer 696-708 (Göteborgs stads stadskammare). 
254 Romdahl, A. L. (1951), Som jag minns det: Göteborgsåren, s. 208. 
255 Biblioteksliggare 2, accessionsnummer 746 (Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler: von der Antike 

bis zur Gegenwart). 
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257 Romdahl, A. L. (1951), Som jag minns det: Göteborgsåren, s. 176. 
258 Nordenfalk, C. (1996), Mest om konst: Memoarer efter författarens efterlämnade manuskript, s. 93. 
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deln förbättrade museets chanser att komma över betydande verk av ”världskons-

tens mästare.”259 I sina memoarer klargör Romdahl emellertid att även om Faerber 

kunde servera fram verk av dessa världskonstens mästare så var det ofta Gustaf 

Werner som avgjorde om förvärv skulle göras.260 Faerbers kontakter var säkerligen 

viktiga, men det var Werner som hade pengarna och därmed utslagsrösten.  

1938 års biblioteksförvärv följde den breddade väg som anlagts under 1930-

talet. Det är nog inte kontroversiellt att påstå att bibliotekets expansion gick efter 

särskilda mönster under 1910-och 1920-talen. Min tolkning är att tyngdpunkten 

då främst låg på planschverk med avbildningar av europeiska, oftast utomnordis-

ka, konstnärers grafik och handteckningar. Synar vi 1930-talets förvärv genom 

biblioteksliggarna är mönstret inte lika tydligt, även om planschverk med grafik 

och handteckningar fortsatte att förvärvas. Det är dock svårt att entydigt karaktäri-

sera 1930-talets förvärvsordning, då den pekar i olika riktningar.261  Som jag ser 

det förekom emellertid en tangent i högre grad under 1930-talet än under 1910- 

och 1920-talen, nämligen titlar om svenska – och vidare mening nordiska – konst-

närer. I förhållande till ett par år i början av 1930-talet – framförallt handlade det 

om åren 1932 och 1933 – kan vi kanske till och med tala om ett nytt special-

område i biblioteksbeståndet, då ett stort antal svenska konstnärsmonografier in-

förskaffades. Denna inriktning var relativt svag under 1910- och 1920-talet, vilket 

på sätt och vis ger 1930-talet sin egen karaktär i förhållande till de två föregående 

decennierna.  

Om vi återgår till år 1938, så kan vi finna prov på en tendens som länge varit 

vanlig, nämligen att biblioteksinköpen kryddades av en handfull gåvor. Till ex-

empel skänkte konsthandlaren Thorsten Laurin (1875-1954) Ragnar Hoppes Kata-

log över Thorsten Laurins samling av måleri och skulptur (1936) medan en herr 

J.W. Larsen ifrån Odense gav bort den egentryckta J.W. Larsens samling i Odense 

(1937).262 Detta var inte första gången samlare skänkte förteckningar eller katalo-

ger över sina egna samlingar, och inte heller den sista. Bland inköpen kan nämnas 

flera danska konstnärsmonografier, till exempel Maleren Peter Hansen (1938) av 

Karl Schou och Ernst Hansen (1937) av Jörn Rubow.263 Samlingen med modern 

bildkonst ifrån de nordiska grannländerna växte under 1930-talet, och därför är 

det kanske inte så konstigt att detsamma gällde för biblioteksbeståndet. Vad gäller 

just den danska konsten så förklarade Romdahl senare, i årsberättelsen för 1939, 

att det ”länge varit ett önskemål” att utöka samlingen av modernt, danskt måleri 

för att på så sätt finna en balans med det redan goda sortimentet av samtida måleri 

                                                
259 Nordenfalk, C. (1996), Mest om konst: Memoarer efter författarens efterlämnade manuskript, s. 94. 
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ifrån Norge.264 1939 anordnade Romdahl även en nordisk konstbiennal i Göte-

borg.265 Jonas Gavel har påpekat att det vid denna tid, och särskilt efter Tysklands 

annektering av Danmark och Norge 1940, anordnades ”en rad nordiska utställ-

ningar” för att visa på frändskapen mellan grannländerna.266  

För år 1939 finns cirka femtio accessionsnummer nedskrivna i bibliotekslig-

garen. Av dessa är ungefär hälften ägnade åt titlar om fransk konst. Genom Rom-

dahls årsberättelse får vi reda på att han gjort flera resor till Paris under året, och 

möjligtvis utnyttjade han tillfällena för att öka på konstmuseibibliotekets be-

stånd.267 Anteckningarna i biblioteksliggaren ger åtminstone vid handen att ett 

antal titlar införskaffades ifrån Librairie Georges Rapilly i Paris under året. Till 

dem hörde utställningskatalogen Dessins de Pierre-Paul Rubens (1938) av Léo 

van Puyvelde samt Antoine Watteau, 1684-1721 (1939) av Pierré Lavallée.268 

Bland andra franska verk som förvärvades under året kan Raoul Dufy (1930) av 

Marcelle Berr de Turique nämnas.269 I årsberättelsen för 1939 skriver Romdahl att 

han passat på att besöka Raoul Dufys ateljé under en av årets Parisvisiter, då en 

handteckning av konstnären också inhandlades.270 Det skulle inte dröja länge innan 

liknande exkursioner till kontinenten blev allt svårare att företa. I juni 1940 intog 

tyskarna Paris och vid ungefär samma tid förpassades valda delar av Göteborgs 

konstmuseums samlingar till skyddsrum under jord. Därmed avslutas denna un-

dersökning.  

Sammanfattande tankar 
Vid ingången till 1930-talet hade Göteborgs konstmuseibibliotek – som jag tolkar 

det – ett specialområde, nämligen planschverk med slagsida åt avbildningar av 

europeiska konstnärers handteckningar och grafik. Visst fanns där annat också, så 

som planschverk med avbildningar av måleri och miniatyrmåleri, utställningskata-

loger, förteckningar över konstsamlingar samt konsthistoriska handböcker – både 

svenska och utländska. Huvudområdet var dock reproduktioner efter grafik och 

handteckningar. Samma diagnos går inte att klart ställa på 1930-talet biblioteks-

expansion, även om forna specialområden fortfarande gjorde avtryck i biblioteks-

liggarna. Under ett par år i början av 1930-talet kom emellertid ett nytt specialfält 

att utkristallisera sig i museibiblioteket, nämligen monografier över svenska 

konstnärer. Jag har tidigare påpekat att denna riktning kan tänkas ha berott på ett 
                                                
264 Romdahl, A. L. (1940), ”Konstavdelningen: berättelse för år 1939”, s. 43. 
265 Biennalutställningar organiserades även 1941 och 1943. För detaljer, se Nordenfalk, C. (1996), Mest om 

konst: Memoarer efter författarens efterlämnade manuskript, s. 102-104. 
266 Gavel, J. (1992), ”Göteborgs konstmuseum och dess samlingar: Bland grosshandlare och frisinnade”, s. 
17. 
267 Romdahl, A. L. (1940), ”Konstavdelningen: berättelse för år 1939”, s. 43. 
268 Biblioteksliggare 2, accessionsnummer 830 (Dessins de Pierre-Paul Rubens), Biblioteksliggare 2, acces-
sionsnummer 831 (Antoine Watteau, 1684-1721).  
269 Biblioteksliggare 2, accessionsnummer 819 (Raoul Dufy),  
270 Romdahl, A. L. (1940), ”Konstavdelningen: berättelse för år 1939”, s. 43. 
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ökat utbud av tillgängliga titlar, men kanske fanns det andra anledningar. I årsbe-

rättelsen för 1934 påpekade Romdahl att ett referensbibliotek var behövligt vid 

museet. Med en växande samling av originalkonstverk kan det tänkas att museets 

stab behövde ha tillgång till utökat vetande om de konstnärer och epoker som var 

bäst representerade i museet. Den spirande konstbildningsrörelsen i landet under 

1930-talet bidrog antagligen också till behovet av ett referensbibliotek. I relation 

till Carol Duncans utpekande av olika museiideal så för väl idén om ett referens-

bibliotek framförallt tankarna till det utbildande idealet, snarare än det till estetis-

ka. Även om kopplingen till det empiriska materialet är svag så tror jag att det 

finns en logik i denna tolkning. Att samlingen av originalkonstverk växte innebar 

samtidigt att möjligheterna till estetiska upplevelser växte. Medan sinnligheten 

och skönheten kom ifrån originalkonstverken, så fick biblioteket i allt högre grad 

referera till den estetiska upplevelsen – utan att vara ett med den.  
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Slutdiskussion 

Biblioteksbestånd och problemlösning 
Jag har – stödd av Michael Baxandalls metodiska råd – fört fram hypotesen att 

Axel Romdahl brottades med ett specifikt problem i sin yrkesgärning. Problemet 

var, som jag formulerat det, att utvidga möjligheterna att se konst. I sin konstbil-

dande och undervisande verksamhet lade Romdahl betoningen på ögats träning, 

och i sin museala accessionsverksamhet arbetade han aktivt med att utöka 

konstavdelningens bestånd. Under hans ledning fick Göteborg dessutom ett nytt 

konstmuseum. Dessa strävanden talar för min hypotes, men frågan är var bibliote-

ket kommer in i bilden. 

Enligt Michael Baxandall kan historiska objekt förklaras genom att behandlas 

som lösningar på situationsbundna problem. I min uppsats har jag inspirerats av 

denna anvisning. När undersökningen nu är genomförd vill jag mena att biblio-

teksbeståndet både kan och inte kan jämföras med en lösning på det av mig stipu-

lerade problemet att utvidga möjligheterna att se konst. Jag ska härnäst ange be-

lägg för att biblioteksbeståndet kan liknas vid en lösning – om än inte en komplett 

sådan – på den problemhypotes jag formulerat. Stöd står att finna redan första 

gången som biblioteksbegreppet gör entré i Axel Romdahls årsberättelser. 

Konstavdelningens bibliotek, så som vi känner det ifrån årsberättelsen för 

1911, var ett grafiskt handbibliotek, sannolikt bestående av renodlat visuella do-

kument i form av reproduktioner av grafisk konst. Att det var dokument av visuell 

karaktär som räknades till det unga biblioteket talar för min tolkning att bibliote-

ket skulle hjälpa till att utvidga möjligheterna att se konst.  

I årsberättelsen för 1911 lade Romdahl fram en slags programförklaring för 

handbibliotekets fortsatta expansion. Kärnan i programförklaringen var att 

konstavdelningen, inom en snar framtid, borde förvärva fler reproduktioner av 

grafiska originalkonstverk. Den grafiska konsten hade haft en begränsad represen-

tation vid konstavdelningen innan Romdahls tillträde, vilket han ville ändra på. 

Romdahls önskan efter vidare inköp av grafik i reproduktion kan delvis jämföras 

med en nödlösning, då ekonomiskt underlag saknades för större förvärv av origi-

nalgrafik. Räddningen fanns i form av så kallade planschverk. Tack vare den re-

produktionstekniska utvecklingen under 1800-talet hade det blivit allt enklare att 

trycka och distribuera mer eller mindre kvalitativa avbildningar av originalkonst-
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verk. I planschverk kunde världens konstskatter avbildas och visas upp för en bil-

lig penning. 

Vid Göteborgs museums konstavdelning byggdes ett planschverksbibliotek 

upp under 1910-talet. Jag har inte exakt kunnat belägga vilket omfång detta bibli-

otek antog, men jag har gett flera exempel på förvärvade titlar vars karaktär mot-

svarade Romdahls önskan efter ett utökat sortiment av planschverk med reproduk-

tioner av grafisk konst. Biblioteks- och informationsvetarna Malin Prytz och Lena 

Österberg har, i sin magisteruppsats Museibibliotek: en undersökning med tonvikt 

på några kommunala museibibliotek i Göteborg, presenterat resultatet att biblio-

teksbeståndet vid Göteborgs konstmuseum inte har byggts upp efter någon plan, 

utan att förvärven har baserats på museipersonalens särskilda intressen. Mot detta 

vill jag hävda att biblioteksbeståndet, åtminstone i sin linda, förvärvades just efter 

en plan – nämligen den som Romdahl stakade ut i årsberättelsen för 1911. Där-

med inte sagt att Romdahls – vad jag kallat för – programförklaring fungerade 

som ett överhängande styrinstrument på längre sikt. Men programförklaringen 

som angavs i årsberättelsen för 1911 pekade åtminstone ut en riktning för acces-

sionen, som skulle komma att fungera som en viktig ledstjärna för de närmast 

kommande decenniernas biblioteksexpansion.  

Planschverk med reproduktioner av grafisk konst blev ett tidigt nyckelområde 

i det nyetablerade biblioteket, men samma sak kom med tiden att gälla för 

planschverk med handteckningsreproduktioner. Jag har i regel diskuterat dessa två 

tongivande dokumenttyper tillsammans, och inte försökt att utreda om den ena 

kategorin har varit mer dominerande än den andra i biblioteksbeståndet. Kanske 

kan detta tilltag försvaras genom påpekandet att planschverk med reproduktioner 

av grafisk konst respektive av handteckningar ofta nämndes i samma mening i 

Romdahls årsberättelser. I årsberättelsen för 1919 anger Romdahl dessutom ett 

slags bakomliggande skäl till affiniteten mellan planschverken med reproduktio-

ner av grafik och av handteckningar, nämligen att uttryckssätten inte begränsas av 

reproduktionsteknikens tillkortakommanden på samma sätt som till exempel må-

leriet. Vi kan i alla fall konstatera att bibliotekets huvudområden, åtminstone un-

der 1910- och 1920-talet, kretsade kring visuella dokument. Dessa dokument 

tycks ha syftat till att komplettera samlingen av originalkonstverk. Detta talar för 

tolkningen att biblioteket kan jämföras med en lösning på ett hypotetiskt problem 

som handlade om att utvidga möjligheterna att se konst. Under 1920- och 1930-

talen fick biblioteket även ytterligare visuella dokumenttillskott, i form av foto-

grafier och diabilder. Det ska dock sägas att dessa både dokumenttyper levde ett 

högst undanskymt liv i Romdahls årsberättelser, och de förtecknades inte i de bib-

lioteksliggare jag har studerat.  

Vad talar då emot mina argument för att biblioteksbeståndet kan jämföras 

med en lösning på ett problem som handlade om att utvidga möjligheterna att se 

konst? Jag har främst ett skäl att anföra. Genom att hänvisa till de förvärvade do-
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kument vars innehåll var textinriktat, snarare än bildcentrerat, kan argumenten 

kritiseras och nyanseras. Jag menar att det är viktigt att poängtera att biblioteksbe-

ståndets visuella kärna inte var helgjuten. Från och med 1920-talets början kom 

textorienterad litteratur att successivt köpas in till biblioteket. Vad som avgör om 

ett visst dokument är textinriktat, snarare än bildorienterat, är förstås inte alltid så 

lätt att avgöra. Handboken Svensk konsthistoria, inköpt till biblioteket år 1930, 

innehöll till exempel både längre textavsnitt och planschreproduktioner av svens-

ka konstverk. Volymerna i serien Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben, vilka 

köptes in till biblioteket under 1934, lägger tonvikten på planscherna, men inne-

fattar också biografiska presentationer medelst text. Vi kan hur som helst göra 

gällande att biblioteksbeståndet med tiden skapade möjligheter att läsa om konst. I 

Romdahls årsberättelser finns dock inte några direkta utsagor där läsandets bety-

delse tas upp. Det närmaste vi kommer är årsberättelsen för 1934, där Romdahl 

framhåller att ett museum som Göteborgs konstmuseum inte kan undvara ett refe-

rensbibliotek. Samtidigt går det att anmärka på att begreppet referensbibliotek inte 

nödvändigtvis behöver kretsa kring textbaserade dokument. I en konstmuseimiljö 

är det lika troligt att bilder kan fungera som belysande referensmaterial, till exem-

pel för komparativa studier. Det starkaste belägget för att Romdahl även önskade 

se textcentrerat material i biblioteket finner vi emellertid i en arkiverad skrivelse 

ifrån 1928, riktad till Göteborgs museums styrelse. I skrivelsen anges ett explicit 

behov av bland annat uppslagsböcker och lexikon. Enligt skrivelsen skulle sådana 

dokument både fungera som stöd för det interna museiarbetet, men också för att 

kunna besvara museibesökares frågor.271 Vad skrivelsen vittnar om är att bibliote-

ket vid Göteborgs konstmuseum inte enbart skulle hjälpa till att utvidga möjlighe-

terna att se konst. Snarare tycks skrivelsen visa på att biblioteket syftade till att 

samla nedskrivet vetande om konst, för att på sätt hjälpa till vid vetenskapligt ar-

bete och för att vägleda vetgiriga museibesökare. Biblioteksbeståndet var således 

inte enbart en visuell resurs. Därför måste min hypotes att biblioteket kan jämfö-

ras med en lösning på problemet att utöka möjligheterna att se konst nyanseras. 

Detta görs kanske enklast genom att upprätta en distinktion mellan biblioteksbe-

ståndets visuella dokument å ena sidan, och dess textinriktade dokument å andra 

sidan. På det viset blir det möjligt att diskutera separata delar av beståndet, och på 

så sätt utröna om delarna kan jämföras med olika lösningar på olika problem. 

Jag vill mena att delar av det biblioteksbestånd som studerats i denna uppsats 

kan jämföras med en lösning på problemet att utvidga möjligheterna att se konst. 

                                                
271Att ett museibibliotek kan vara till nytta för både museets egen stab samt för externa intressenter erinrar om 
de slutsatser som biblioteks- och informationsvetaren Caroline Hellberg drar i sin magisteruppsats Museibib-

liotek för vem? – En studie av museibibliotekens tjänster och användargrupper. Liknande slutsatser har dra-
gits av Malin Prytz och Lena Österberg, i uppsatsen Museibibliotek: en undersökning med tonvikt på några 

kommunala museibibliotek i Göteborg. Frågan om huruvida det är museipersonal eller externa användare som 
är museibibliotekets målgrupp diskuteras även utförligt i Magdalena Grams Konstbiblioteket: En krönika och 

en fallstudie.  
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Delarna jag syftar på är de visuellt koncentrerade dokument som samlades in un-

der den period jag granskat. Andra delar av biblioteksbeståndet kan istället inte 

jämföras med en lösning på problemet att utvidga möjligheterna att se konst. De-

larna utgörs i detta fall av de textorienterade dokument som samlades in under den 

period jag granskat. Frågan är då vilket problem dessa textdokument hjälpte till att 

lösa? 

Under 1910- och 1920-talen fick biblioteksbeståndets visuella dokument näs-

tan all uppmärksamhet i Romdahls årsberättelser, då han flitigt propagerade för 

samlingen av planschverk. De textbaserade dokumentens värde framträder senare, 

ungefär vid skiftet in till 1930-talet. Utsagorna om bibliotekssamlingen var få un-

der 1930-talen. Men när yttranden väl förekom så betonade Romdahl bland annat 

att beståndet skulle vara till assistans vid svar på allmänhetens frågor om konst. 

För denna uppgift torde väl särskilt textorienterat material ge en hjälpande hand. 

Jag menar inte att bibliotekets visuella funktion nödvändigtvis degraderades under 

1930-talen, men uppenbart är att årsberättelseinläggen om planschverkens bety-

delse var få under decenniet. En tolkning av varför så var fallet är att den upp-

märksamhet som under 1910- och 1920-talen ägnades åt bibliotekssamlingens 

visuella dokument blev allt mindre viktig i takt med att museets samling av origi-

nalkonstverk växte. Vi minns att Jeff Werner visat att Romdahl kom att stå bakom 

en idé om ett slags kvalitetsmuseum – där ett noga utvalt sortiment av erkända 

mästerstycken intar högsätet i museet. Vi har också sett exempel, bland annat i 

årsberättelsen för 1928, på att Romdahl föredrog originalkonstverk framför repro-

ducerade avbildningar. När möjligheterna att se goda original ökade vid museet, 

minskade betydelsen av att visa upp avbildningar. Genom denna tolkning kan vi 

kanske också förstå varför planschverken alltmer sällan togs upp för diskussion i 

Romdahls årsberättelser. Att originalsamlingen växte under en tid då landets 

konstbildningsrörelse skördade framgångar kan också ha bidragit till ett ökat be-

hov av textbaserat vetande vid museet. Genom att samla nedskriven expertiskun-

skap om konst kunde museets företrädare bemöta allmänhetens frågor på fast 

grund. 

Går det att dra någon slutsats ur den diskussion som ovan förts? Vi kan först 

sluta oss till att det biblioteksbestånd som studerats i denna uppsats bestod av 

både visuella och textuella dokument. Uppsatsens första slutsats är att de visuella 

dokumenten i biblioteksbeståndet kan jämföras med en lösning på ett problem, 

nämligen att utvidga möjligheterna att se konst vid Göteborgs museums konstav-

delning, och senare vid Göteborgs konstmuseum. Problemet – sett i relation till 

biblioteket – uppträdde som tydligast under 1910- och 1920-talen, då biblioteks-

förvärven främst kretsade kring planschverk. De textuella dokumenten i biblio-

teksbeståndet kan i sin tur jämföras med en lösning på ett annat problem, nämli-

gen att samla nedskrivet vetande om konst. Problemet uppträdde som tydligast 

under åren runt 1930, då Göteborgs konstmuseums originalsamling vuxit till en 
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betydande storlek, och då allmänhetens frågor om konsten tycks ha varit särskilt 

förekommande.  

Den dragna slutsatsen ger prov på att Michael Baxandalls metodologiska di-

rektiv kan vara till nytta vid historisk forskning om museibibliotek. Slutsatsen kan 

också ses som ett svar på min frågeställning om varför ett biblioteksbestånd bygg-

des upp vid Göteborgs konstmuseum, även om – som jag senare skall visa – andra 

svar också går att formulera. Vad jag tror att min diskussion har visat är att bilden 

som dokument spelade en central roll i Göteborgs konstmuseibibliotek under åren 

fram till och med 1939. De visuella dokumentens starka ställning i beståndet ut-

manar måhända våra föreställningar om vad som utmärker ett bibliotek. Samtidigt 

förefaller bildens status vara närmast naturlig i en konstmuseimiljö, där så mycket 

handlar om att se. I framtida forskning om museibibliotek skulle det vara givande 

att studera visuella dokuments betydelser i andra kontexter, till exempel vid ett 

naturhistoriskt museum eller vid ett tekniskt museum. Zoologiska eller botaniska 

planscher samt olika maskinritningar är exempel på andra typer av visuella doku-

ment som kan tänkas ta plats i ett museibibliotek. Vi behöver fler undersökningar 

om hur sådana dokument har använts i museibiblioteksmiljöer. 

Del och helhet i biblioteksbeståndet 
Går det att hävda att Göteborgs konstmuseibiblioteks bestånd samlades in för att 

dokumentera konstvärlden i sin helhet? Jag ska nedan argumentera för ett nekande 

svar på den frågan, för att sedan övergå till att argumentera för ett jakande svar på 

samma fråga.  

I uppsatsens metodavsnitt lade jag fram skäl för att ett begrepp som konst-

världen inte har några absoluta gränser. Det går, med konstfilosofen Arthur Danto, 

att göra gällande att frågan om var konstvärlden börjar eller slutar beror på hävd-

vunna traditioner och på historiska begränsningar. Konstbegreppet är töjbart, och 

med nya inträden i konstvärlden ökar dess spännvidd. Med ett föränderligt och 

expanderande konstbegrepp blir det problematiskt att ringa in konstvärlden. Detta 

påpekande leder också till problem i förhållande till den frågeställning som jag här 

söker svar på. Enligt Susan Wyngaard försöker konstbibliotek i allmänhet att do-

kumentera konstvärlden i sin helhet. Med all rätt kan vi fråga oss om en sådan 

heltäckande dokumentationssträvan är möjlig att realisera? Finns det ens någon 

helhet att tala om i förhållande till konstvärlden, eller måste varje försök att grep-

pa det hela anses vara utsiktslöst? Att dokumentera en helhet förutsätter att denna 

helhet faktiskt finns och går att ringa in, vilket jag upplever är komplicerat i för-

hållande till konstvärlden, som utmärks av elasticitet och flytande gränser. Dessa 

påpekanden kortsluter på sätt och vis hela frågeställningen – men vi bör samtidigt 

göra skillnad på ambition och genomförbarhet. Det är förstås möjligt att aktörerna 

vid Göteborgs konstmuseum, med Axel Romdahl i spetsen, hade en mycket klar 

uppfattning om var konstvärldens gränser gick. Förutsätter vi att aktörerna visste 
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vad konstvärlden som helhet innebar skulle det vara möjligt att påstå att de också 

hade ambitionen att dokumentera denna helhet. Med sådana hypoteser ligger vi 

dock mycket nära den rena spekulationens gebit. I det empiriska källmaterialet 

finns heller inga uttryckliga indikationer på att biblioteket syftade till en komplett 

dokumentering av konstvärlden. Vad min undersökning snarare har visat är att 

vissa specialområden – eller delar – hade särskilt tung representation i biblioteks-

beståndet, särskilt under 1910- och 1920-talen. Vi skulle därför kunna kritisera 

Susan Wyngaards tes för att vara idealiserande. Jag tror att det är viktigt att betona 

att uppbyggnaden av ett biblioteksbestånd bland annat kräver ekonomiska och 

materiella resurser. Möjligtvis existerar idealfall där resurserna förefaller vara 

oändliga. Göteborgs konstmuseibibliotek kan inte liknas vid ett sådant idealfall. 

Ekonomiska begränsningar och utrymmesbrist gällde för hela museet, något som 

återkommande pekades ut i Axel Romdahls årsberättelser. För att utvidga biblio-

teksbeståndet var det nödvändigt att hushålla med resurserna, och att utnyttja till-

fällen då värdefulla förvärvschanser gavs. De tyska antikvariatens påvra situation 

under mellankrigstiden är ett exempel på en sådan värdefull förvärvschans. Det 

finns således skäl till att kritisera Susan Wyngaards teori om hur förvärvsordning-

en vid konstbibliotek i allmänhet fungerar. Vi kan, som anfört, anmärka på att 

ambition och genomförbarhet är två olika företeelser, men nog möter varje konst-

bibliotek tillfällen där ambitionerna måste balanseras mot de praktiska hinder som 

verkligheten innehåller så många av. Sett till de argument som ovan presenterats 

tycks min frågeställning bäst besvaras med ett nekande besked. 

Vad talar då för ett jakande svar på min frågeställning? Vi kan till exempel 

åberopa traditionen. Michel Foucault har argumenterat för att bibliotek och muse-

er delade vissa grundläggande ambitioner under 1800-talet. Både museer och bib-

liotek syftade, enligt Foucault, till att samla hela världens vetande och erfarenhe-

ter på ett och samma ställe. Dan Karlholm har i sin tur visat att 1800-talets konst-

museer i Tyskland utmärktes av liknande allomfattande ambitioner. I Göteborg 

verkade S.A. Hedlund för etableringen ett av museum som skulle vara ett bild-

ningens tempel, för att låna en term ifrån Axel Romdahls tal i samband med mu-

seets 75-årsjubileum år 1936. I sin egen museigärning inspirerades Romdahl av 

den tyske museiideologen Wilhelm von Bode, som kan sägas vara en typisk re-

presentant för idén att ett konstmuseum skall visa upp konsten som en helhet. När 

Axel Romdahl tog över ansvaret för Göteborgs museums konstavdelning år 1906 

verkade han för att konstverkssamlingen skulle breddas, bland annat genom att 

förvärva grafik och handteckningar. Med tiden, från och med 1920-talet, såg han 

även till att bygga upp en representativ samling av både äldre och modernt måleri 

ifrån den europeiska kontinenten. Det planschverksbibliotek som samlades in un-

der 1910- och 1920-talen hade ett uttalat syfte att komplettera den ordinarie 

konstverkssamlingen – men väl främst samlingarna av grafik och handteckningar. 

Kanske kan dessa kommentarer tolkas som exempel på att Romdahl ville att 
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konstavdelningen, och sedermera konstmuseet, skulle ge en heltäckande bild av 

den konstvärld han kände. Biblioteket gjorde sitt till för att fullfölja ett sådant be-

mödande, och även om dess bestånd i hög grad kan kallas för specialiserat under 

1910- och 1920-talen så vidgades bibliotekssamlingen under 1930-talet. Bibliote-

kets bestånd fortsatte successivt att expandera, trots att det ekonomiska stödet var 

svagt, och det är uppenbart att bibliotekssamlingen möjliggjorde en kontakt med 

konstverk och epoker som inte hade annan representation vid museet. Jag har tidi-

gare påpekat att det är viktigt att göra skillnad på ambition och genomförbarhet, 

och även om ambitionen att dokumentera konstvärlden i sin helhet förefaller vara 

närmast omöjlig att genomföra så kan inte vägen mot ett sådant mål underkännas. 

Vi bör också beakta Jeff Werners kommentar om att Romdahl kom att verka för 

ett slags kvalitetsmuseum, som skulle fokusera en utvald samling av mästerverk. 

Dessa mästerverk skulle kunna jämföras med goda representanter för konstvärl-

den i stort, och de kan således också liknas vid delar som talar för en helhet. I sina 

memoarer beskrev Romdahl hur museibiblioteket, efter de år runt 1920 då lycko-

samma förvärv kunde göras genom kontakter med tyska bokhandlare, kom att 

fyllas med titlar som relaterade till museets övriga samlingar. Vi kan tänka oss att 

på samma sätt som konstverken i ett kvalitetsmuseum skulle representera konsten 

som helhet, så skulle biblioteket dokumentera den konstvärld som de goda origi-

nalkonstverken representerade. Vi rör oss förstås på tolkningens nivå, men med 

tanke på den kontinuerliga utökningen av bibliotekssamlingen, i kombination med 

en konstverkssamling som var inriktad på ett kvalitativt urval av goda represen-

tanter för hela konstvärlden, så kan det tänkas att bibliotekssamlingen samlades in 

för att dokumentera konstvärlden i sin helhet. Men denna tolkning förutsätter ock-

så att vi accepterar att Axel Romdahl, på ett eller annat sätt, ville att Göteborgs 

konstmuseum skulle spegla hela den konstvärld han kände till. Då vi vet att han 

hade band till den heltäckande museala tradition som var så stark under 1800-talet 

kan tolkningen underbyggas.  

Jag har ovan presenterat två olika tolkningar i förhållande till min frågeställ-

ning om det går att hävda att Göteborgs konstmuseibiblioteks bestånd samlades in 

för att dokumentera konstvärlden i sin helhet. Dessa tolkningar leder å ena sidan 

till ett nekande svar på frågeställningen, å andra sidan till ett jakande svar. Att jag 

ställer två tolkningar mot varandra tyder på en kluven inställning till möjliga svar 

på frågeställningen. När jag har granskat årsberättelser och biblioteksliggare har 

jag försökt att urskilja mönster i biblioteksbeståndet. Min tolkning av källmateria-

let är framförallt att beståndet hade vissa specialområden – eller delar – som sär-

skilt utmärkte sig. Jag har redan lyft fram vilka dessa specialområden var, men det 

kan vara på sin plats med en summering.  

Under 1910- och 1920-talen låg tyngdpunkten i beståndet på planschverk med 

avbildningar av europeiska konstnärers grafik och handteckningar. Med europeis-

ka menas här också – med vissa undantag – utomnordiska. Min tolkning är att 
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dessa planschverk främst hade en visuellt komplementär funktion i förhållande till 

konstavdelningens/konstmuseets samling av originalgrafik och handteckningar. 

Tack vare planschverken kunde man i biblioteket se europeiska mästares, för att 

använda ett ord som Romdahl ofta brukade, grafik och handteckningar i så pass 

god reproduktion att de gjorde originalen rättvisa. Uppenbart är dock att Romdahl 

föredrog originalkonst framför avbildningar, men bristande ekonomiska resurser 

satte stopp för alltför vidlyftiga förvärv av originalverk. Planschverkens dominan-

ta position i bibliotekssamlingen skulle med tiden luckras upp, och redan vid in-

gången till 1920-talet finner vi exempel på att andra bibliotekstypiska dokument 

köptes in. 

Under ett par år i början av 1930-talet framträdde ett nytt specialområde i bib-

lioteksbeståndet. Särskilt under 1932 och 1933 förvärvades ett stort antal titlar om 

svenska konstnärer. 1930-talets biblioteksförvärv kom annars att spreta i olika 

riktningar, och några tydliga mönster vid sidan av de ökade förvärven av svenska 

konstnärsmonografier har jag inte kunnat klarlägga. Vad som dock går att nämna 

är att den svenska, och i vidare utsträckning den nordiska, konstvärlden hade en 

begränsad representation i biblioteksbeståndet under 1910- och 1920-talen. 

Planschverk med avbildningar av europeiska konstnärers grafik och hand-

teckningar kan alltså sägas ha varit museibiblioteks mest tongivande del under 

1910- och 1920-talen. Svenska konstnärsmonografier förvärvades extra intensivt 

under ett par år i början av 1930-talet. Det bör förstås understrykas att dessa kon-

stateranden följer av hur jag tolkat det källmaterial som ligger till grund för under-

sökningen, och jag utger mig inte för att presentera definitiva faktum.  

Vad säger de urskiljda specialområdena om biblioteksbeståndet som helhet? 

En sak som i alla fall är säker är att de inte ger hela bilden. Den konstvärld som 

dokumenterades i biblioteksbeståndet var större än sina mest utmärkande provin-

ser. Några exempel på andra delar ur bibliotekssamlingen var planschverk med 

avbildningar av måleri och miniatyrmåleri, konsthistoriska handböcker och upp-

slagsverk, konstnärslexikon, förteckningar över konstsamlingar, utställningskata-

loger, fotografier och diabilder. Även dessa dokument kan liknas vid delar som 

tillsammans skapade en sorts helhet inom biblioteket. Att verkligen greppa och 

redogöra för denna helhet har inte kunnat göras i min studie, men kanske hade 

uppgiften behjälpts av alternativa metodologiska överväganden. Redan i mitt in-

ledningskapitel påpekade jag att en kvantitativ metod hade kunna bidra till över-

blick och precision. För den som ämnar ägna sig åt framtida karaktäriseringar av 

biblioteksbestånd kan detta påpekande vara av värde. Med min metod har jag gett 

en begränsad insyn i biblioteksbeståndet, och jag har främst kunnat peka ut – vad 

jag finner vara – utmärkande delar i samlingen.  

Kan vi dra någon slutsats ur den diskussion som ovan förts? Jag vill först 

klargöra att min inställning till ett svar på frågan om det går att hävda att Göte-

borgs konstmuseibiblioteks bestånd samlades in för att dokumentera konstvärlden 
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i sin helhet är vacklande. Jag har inget entydigt besked, utan min uppfattning är 

snarare att det går att formulera både ett nekande och ett jakande svar på frågan. 

Den slutsats jag kan dra ur det studerade källmaterialet bör främst ses som ett bi-

drag till vidare undersökningar om vad det var för konstvärld som Göteborgs 

konstmuseibibliotek dokumenterade. Uppsatsens andra slutsats är att det biblio-

teksbestånd som samlades in vid Göteborgs museums konstavdelning och vid 

Göteborgs konstmuseum fram till och med 1939 främst bidrog med dokumenta-

tion inom ett par specialområden. Under 1910- och 1920- talen kretsade biblio-

teksförvärven i första hand kring planschverk med avbildningar av europeiska – 

framförallt utomnordiska – konstnärers grafik och handteckningar. Under ett par 

år i början av 1930-talet – jag syftar då på åren 1932 och 1933 – gav sig ett nytt 

specialområde tillkänna i bibliotekssamlingen, nämligen svenska konstnärsmono-

grafier. Min tolkning är dock att 1930-talets biblioteksförvärv var spretigare än de 

två föregående decenniernas, vilket gjort det svårt för mig att karaktärisera biblio-

teksbeståndet i dess helhet.  

Även om jag inte nått fram till ett klart svar på den frågeställning som disku-

terats i detta avsnitt så har en upptäckt gjorts. Diskussionen har visat att Susan 

Wyngaards tes om att konstbibliotek försöker dokumentera konstvärlden i sin 

helhet inte är självklar. Dörren är därför öppnad för vidare problematiseringar om 

vad konstbibliotek i allmänhet försöker dokumentera. Då min studie har gett en 

begränsad bild av Göteborgs konstmuseibiblioteks tillväxt rekommenderar jag 

vidare forskning som kan bekräfta eller motbevisa mina tolkningar, till exempel 

med hjälp av statistiska analyser. Biblioteksexpansionen efter år 1939 behöver 

också granskas. Göteborgs konstmuseibiblioteks historia slutade inte med andra 

världskriget, och det kan vara intressant att undersöka hur förvärvsordningen på-

verkades av att nya aktörer kom in i bilden.  

Ett biblioteksbestånds utbildande, estetiska och rituella funktion 
Varför byggdes ett biblioteksbestånd upp vid Göteborgs konstmuseum och har 

beståndet understött museets utbildande, estetiska eller rituella funktion? Jag har 

redan gett ett tänkbart svar på frågan om varför ett biblioteksbestånd byggdes upp 

vid Göteborgs konstmuseum, och så klart även vid Göteborgs museums konstav-

delning. Med inspiration ifrån Michael Baxandall har jag hävdat att biblioteksbe-

ståndet hjälpte till att lösa två problem, nämligen att utöka möjligheterna att se 

konst och att samla nedskrivet vetande om konst. Diskussionen fortsätter i detta 

avsnitt, där jag resonerar om biblioteksbeståndet har understött museets utbildan-

de, estetiska eller rituella funktion. Begreppen känner vi igen från Carol Duncans 

bok Civilizing rituals: Inside public art museums.  

Enligt Carol Duncan existerar två typiska museiideal som ofta ställs mot var-

andra. Enligt det ena idealet har museet främst en utbildande funktion. Nyckelor-

det bakom detta ideal är kunskap. Kan det bibliotek som studerats i denna uppsats 
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relateras till det utbildande museiidealet? Svaret är ja. Under den historiska period 

som granskat i uppsatsen bedrevs konsthistorisk högskoleundervisning vid Göte-

borgs konstmuseum, och än tidigare vid Göteborgs museums konstavdelning. Vi 

vet att planschverk ur biblioteksbeståndet användes i samband med högskolans 

seminarieövningar. När Göteborgs konstmuseum rests kom undervisningen att 

förläggas till museets studiesal, det vill säga dess bibliotek. Att bibliotekssamling-

en utnyttjades i samband med högskolestudier kan ses som ett tydligt exempel på 

att beståndet var en viktig kunskapsresurs, och att det således understödde muse-

ets utbildande funktion. Vi vet också att Axel Romdahl hade ett folkbildningsin-

tresse. För att kunna besvara allmänhetens frågor om konst utnyttjades biblioteket 

som referenskälla. Biblioteket var också en kunskapsresurs vid vetenskapligt arbe-

te, vilket kan bevisas genom att hänvisa till en arkiverad skrivelse från 1928, rik-

tad till Göteborgs museums styrelse. Att biblioteket gagnade både den publika 

konstbildningen och det interna forskningsarbetet är ytterligare exempel på att 

biblioteket understödde museets utbildande funktion.  

Enligt Carol Duncan är det utbildande museiidealet ofta ställt i opposition mot 

det så kallade estetiska museiidealet. Enligt det estetiska museiidealet är museets 

främsta uppgift inte att delge kunskap, utan istället att bidra till personliga, sinnli-

ga upplevelser. Hade biblioteksbeståndet någon roll att spela i förhållande till ett 

estetiskt museiideal? Mitt svar är att beståndet åtminstone hade potential att spela 

en sådan roll. I årsberättelsen för 1917 nämner Romdahl till exempel att de 

planschverk som köpts in till konstavdelningen kan skänka förtrolig konstglädje. I 

årsberättelsen för 1919 använder Romdahl bland annat begreppet njutning när han 

talar om planschverken. Njutningsbegreppet figurerar även i årsberättelsen för 

1921. Vi kan notera att när Romdahl lyfter fram biblioteksbeståndets estetiska 

kvalitéer gör han det i huvudsak i anslutning till planschverk, det vill säga visuella 

dokument. Seendet var centralt för Romdahl. I sin bok Konstmonologer i Göte-

borgs museum förklarar han att skönheten i ett konstverk endast kan uppfattas 

genom grundlig åskådan. Därför är det nog inte så konstigt att det var biblioteks-

beståndets visuella dokument som han förknippade med till exempel konstglädje 

och njutning. Samtidigt påpekade han, till exempel i årsberättelsen för 1928, att 

planschverkens avbildningar får kännaren att längta efter originalkonstverken. En 

tolkning är att denne kännare, vars seende redan är vältränat, har mindre att hämta 

ur planschverken än nybörjaren. För kännaren förefaller det vara den visuella kon-

takten med ett originalkonstverk som ger den verkligt starka estetiska upplevel-

sen. Men reproduktionsteknikens kvalitativa återgivning av vissa konstarter, så 

som grafik och handteckningar, kan ändå återge ett skönhetsintryck som inte är 

alltför stympat – vilket Romdahl påpekade i årsberättelsen för 1919. De många 

förvärven av planschverk med avbildningar av just grafik och handteckningar kan 

sägas utgöra exempel på att biblioteket kunde understödja konstavdelningens, och 
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konstmuseets, estetiska funktion. Det är dock oklart om dokumenten i biblioteket 

faktiskt bidrog till personliga och sinnliga upplevelser.  

Kristoffer Arvidsson har, i sin studie om Göteborgs konstmuseums utställ-

ningshistorik, påpekat att det utbildande och det estetiska museiidealet inte behö-

ver stå i strid med varandra. Det ena idealet kan snarare sägas komplettera det 

andra, och vice versa. Jag delar Arvidssons uppfattning, och via diskussionen som 

ovan förts har vi kunnat se att Göteborgs konstmuseibibliotek var en kunskaps-

härd, och att biblioteket åtminstone hade kapaciteten att vara en njutningskälla. 

Därmed kan vi också ana en parallell till 1800-talets helhetsbildande museiideal i 

Tyskland, så som det beskrivits av Dan Karlholm. I denna kontext var både kun-

skap och estetiska njutningar viktiga. Målet var att skapa en helhetsupplevelse, 

och på så sätt helhetsbilda museibesökarna. Vi vet att Romdahl influerades av till 

exempel Wilhelm von Bode, vars museiideal just handlade om att skapa en slags 

regisserad helhetsupplevelse för besökaren. Bodes museiideal påminner oss om 

Carol Duncans tes att museet i första hand är en rituell plats. Enligt Duncan består 

de rituella dragen i att museet försöker ge sina besökare upplevelser utöver det 

vanliga, samt att museibesöken är iscensatta efter en på förhand given ordning. 

Axel Romdahl utnyttjade själv iscensättande inslag i sin museiverksamhet, till 

exempel genom att placera ut historiska attribut, så som tidstypiska möbler, bland 

konstverken. Han gav också ut museivägledningar för besökare. En av dem, 

Konstmonologer i Göteborgs museum, är till och med upplagd som en fiktiv mu-

seivandring. Kan Göteborgs konstmuseum, eller Göteborgs museums konstavdel-

ning, därmed liknas vid en rituell plats? Vi kan i alla fall skönja kopplingar till 

Duncans teori. Vi kan även se anknytningar till 1800-talets iscensättande, helhets-

bildande museiideal i Tyskland. Helhetsbildning innebar i den kontexten att både 

förnuftet och känslan skulle få sitt. En syntes av kunskap och skönhet befrämjade 

helhetsbildningen. Juris Dilevko och Lisa Gottlieb har visat att idén hade sin mot-

svarighet på andra sidan Atlanten, där en ideolog som Henry Simmons Frieze slog 

ett slag för en institutionell sammansmältning mellan folkbibliotek och konstmu-

seum. För Frieze kan kunskap och skönhet sägas ha varit två sidor av samma 

mynt. 

Stod kunskap och skönhet i symbios på Axel Romdahls agenda? Jag tror åt-

minstone det – även om Romdahl nog skulle ha valt skönheten framför kunska-

pen. Vad som dock återigen kan vara värt att konstatera är att både kunskap och 

skönhet fanns att tillgå i det biblioteksbestånd som jag studerat. I biblioteket sam-

lades dokument för både vetande och njutning, för att anspela på en av Romdahls 

formuleringar i årsberättelsen för 1919. Men frågan är om detta var allmänt känt? 

Vad vi vet är att biblioteket hade 124 besökare under 1925, 153 besökare under 

1926 samt 135 besökare under 1927. Dessa siffror motsvarar några promille av 

museets totala besöksstatistik under samma år. När Romdahl gav ut en museiväg-

ledning under 1925 fanns museets studiesal, det vill säga dess bibliotek, utpekat 
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på den bifogade museiplanen. I museivägledningen finns även en kommentar om 

att museet har en omfattande samling med planschverk efter grafik och handteck-

ningar. Kommentaren kvarstod i den uppdaterade museivägledning som gavs ut 

under 1931, men nu saknades studiesalen på museiplanen. Vad detta berodde på 

vet jag inte, men kanske kan vi jämföra studiesalens bortfall med en reducering av 

biblioteksbeståndets rituella funktion. En museivägledning kan liknas vid ett verk-

tyg som används för att iscensätta en bestämd besöksordning, för att knyta an till 

Carol Duncan. Museivägledningen anger en riktning, och den förbereder också 

besökaren för vad som komma skall. Romdahls museivägledning ifrån 1931 av-

slöjar förvisso att Göteborgs konstmuseum har en planschverkssamling, men be-

sökaren får inte veta var denna samling finns. Så även om vi utgår ifrån att biblio-

teksbeståndet vid Göteborgs konstmuseum, och vid Göteborgs museums konstav-

delning, kunde bidra till extraordinära upplevelser är det oklart i vilken utsträck-

ning det faktiskt gjorde det. Ibland fick museibesökarna förvisso ta del av doku-

ment ur bibliotekssamlingen i samband med vissa utställningar, då konstverksre-

produktioner ur beståndet användes för att göra utställningarna mer heltäckande. 

Men med tanke på att biblioteket spelade en så liten roll i Romdahls museivägled-

ningar, och att det dessutom tycks ha fått relativt få visiter, blir det problematiskt 

att hävda att biblioteket verkligen understödde eller var en integrerad del av mu-

seets rituella funktion. Vi kan nog påstå att bibliotekssamlingen kunde understödja 

denna funktion, och att beståndet då och då gjorde det. Men det är inte så säkert 

att museibesökarna i allmänhet sökte sig till biblioteket för extraordinära upple-

velser eller för att helhetsbilda sig, kanske på grund av att biblioteksbeståndets 

förtjänster fick föga uppmärksamhet i de skrifter som vägledde museibesöken.  

Kan vi dra någon slutsats ur det resonemang som ovan förts? Diskussionen 

har pekat på möjliga anledningar till varför ett biblioteksbestånd byggdes upp vid 

Göteborgs konstmuseum, och förstås även vid Göteborgs museums konstavdel-

ning. Uppsatsens tredje slutsats är att det biblioteksbestånd som studerats i denna 

uppsats understödde sin moderinstitutions utbildande funktion. Detta tack vare att 

dokument ur biblioteket utnyttjades i olika kunskapssammanhang, exempelvis 

konsthistorisk undervisning och populär konstbildning. Till slutsatsen hör också 

tolkningen att bibliotekssamlingen kunde understödja sin moderinstitutions este-

tiska funktion, tack vare att sinnliga upplevelser som njutning gick att utvinna ur 

beståndet. Men om beståndet faktiskt bidrog till sådana estetiska upplevelser är 

osäkert. En liknande osäkerhet kan sägas utmärka bibliotekets rituella funktion – 

om vi med det menar att biblioteket bidrog till extraordinära upplevelser, samt att 

biblioteket var en del av en regisserad besöksordning. Min tolkning är att biblio-

teksbeståndet inte nödvändigtvis understödde sin moderinstitutions rituella funk-

tion, men att möjligheten till ett sådant understöd fanns. 

Den slutsats som dragits visar att de begrepp som jag har lånat ifrån Carol 

Duncan kan vara användbara vid analyser av museibibliotek. Slutsatsen kan också 
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sägas komplettera den diskussion som fördes i avsnittet ”Biblioteksbestånd och 

problemlösning”. I det avsnittet framhöll jag att biblioteksbeståndet bidrog till att 

lösa två problem, nämligen att utvidga möjligheterna att se konst samt att samla 

nedskrivet vetande om konst. Jag har visat att Göteborgs konstmuseibibliotek un-

derstödde sin moderinstitutions utbildande funktion, och min uppfattning är att 

problemen jag pekat ut var särskilt viktiga att lösa i förhållande till nämnda utbil-

dande funktion. Därmed ansluter jag mig på sätt och vis till en typisk hållning 

inom museibiblioteksforskningen, där biblioteket gärna förknippas med kunskap. 

Samtidigt har min studie visat att ett museibibliotek också kan jämföras med en 

estetisk resurs, men att det är osäkert hur denna resurs tillvaratas. I framtida 

forskning om museibibliotek kan det vara intressant att uppmärksamma den este-

tiska dimensionen lite extra, till exempel i en nutida kontext. Det skulle, med tan-

ke på att tillgången till kvalitativa konstverksreproduktioner är större än någonsin, 

vara intressant att undersöka hur museibibliotek i samtiden kan bidra till estetiska 

upplevelser.  

En reflektion över begreppen validitet och reliabilitet 
Med undersökningen i backspegeln vill jag säga några ord om begreppen validitet 

och reliabilitet. Går det att kritisera undersökningens validitet och reliabilitet? 

Mitt svar är ja. För mig handlar begreppet validitet om att ange en riktning ifrån 

en viss position och sedan följa denna riktning. I förhållande till min uppsats kan 

riktningen jämföras med uppsatsens syfte. Undersökningen har syftat till att skild-

ra och analysera uppkomsten och utökningen av Göteborgs konstmuseibiblioteks 

bestånd till och med 1939. Min uppfattning är att syftet följts. Är Göteborgs 

konstmuseibiblioteks historia till och med 1939 därmed färdigberättad? Nej. Min 

skildring och min analys är sprungen ur ett begränsat perspektiv. Det källmaterial 

som studerats har också representerats genom mina tolkningar. Dessa tolkningar 

har gjorts i relation till olika, för uppsatsen utvalda, teoretiska förlagor. Med alter-

nativa förlagor hade en annan analys, en annan skildring, kunnat göras. I min re-

presentation av källmaterialet har jag dessutom gjort ett urval, där olika delar av 

materialet tillskrivits olika betydelser. Det är inte säkert att skribenter med andra 

perspektiv, med andra teoretiska förlagor, skulle representera källmaterialet på 

samma sätt som jag. Därför kan också uppsatsens reliabilitet ifrågasättas. Begrep-

pet reliabilitet innebär för mig pålitlighet. Är mina resultat pålitliga? För att verk-

ligen kontrollera den saken skulle det vara lämpligt att återvända till källorna, och 

kanske särskilt till de biblioteksliggare som jag har granskat. I min uppsats har vi 

lärt känna dessa biblioteksliggare genom extrakt. I framtida forskning skulle det 

vara lämpligt med en mer fullständig bild av uppgifterna i liggarna, till exempel 

med hjälp av en kvantitativ metod. På det viset skulle också reliabiliteten i min 

uppsats kunna granskas.  
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Sammanfattning av uppsatsen 
Föreliggande uppsats handlar om Göteborgs konstmuseibiblioteks historia. Syftet 

med uppsatsen är att skildra och analysera uppkomsten och utökningen av Göte-

borgs konstmuseibiblioteks bestånd fram till och med 1939. Två frågeställningar 

driver framställningen. Den första frågeställningen är: Går det att hävda att Göte-

borgs konstmuseibiblioteks bestånd samlades in för att dokumentera konstvärlden 

i sin helhet? Frågeställningen utgår ifrån en tes av Susan Wyngaard, som påpekat 

att konstbibliotek just försöker att dokumentera konstvärlden i sin helhet. Den 

andra frågeställningen är: Varför byggdes ett biblioteksbestånd upp vid Göteborgs 

konstmuseum, och har beståndet understött museets utbildande, estetiska eller 

rituella funktion? Frågan är inspirerad av ett par synpunkter i Carol Duncans bok 

Civilizing rituals: Inside public art museums, varifrån begreppen utbildande, este-

tisk samt rituell hämtats. Det viktigaste källmaterialet för undersökningen är de 

årsberättelser som museiintendenten Axel Romdahl publicerade i Göteborgs mu-

seums årstryck samt två biblioteksliggare som finns tillgängliga i Göteborgs 

konstmuseibibliotek. Uppgifterna i årsberättelserna och i biblioteksliggarna tolkas 

i relation till de frågeställningar som formulerats för uppsatsen. För att besvara 

frågeställningen om varför ett biblioteksbestånd byggdes upp vid Göteborgs 

konstmuseum utnyttjas även Michael Baxandalls idé att historiska objekt kan för-

klaras genom att de behandlas som lösningar på situationsbundna problem. 

Undersökningen inleds med ett bakgrundskapitel, där den historiska situation 

som omger det egentliga studieobjektet, det vill säga Göteborgs konstmuseibiblio-

tek, presenteras. Efter bakgrunden följer ett kapitel där Göteborgs konstmuseibib-

lioteks historia fram till och med 1939 skildras och analyseras.  

Undersökningen resulterar i tre slutsatser, och de relaterar alla till de fråge-

ställningar som formulerats i uppsatsen. Den första slutsatsen hämtar näring ifrån 

Michael Baxandalls tes att historiska objekt kan förklaras genom att de jämförs 

med lösningar på situationsbundna problem. Slutsatsen är att det biblioteksbestånd 

som analyserats svarade mot två problem, nämligen att utvidga möjligheterna att 

se konst samt att samla nedskrivet vetande om konst. Beståndets visuella doku-

ment hjälpte till att lösa det första problemet, medan beståndets textorienterade 

dokument hjälpte till att lösa det andra. Slutsatsen kan ses som ett svar på frågan 

om varför ett biblioteksbestånd byggdes upp vid Göteborgs konstmuseum, och 

innan dess vid Göteborgs museums konstavdelning. 

Uppsatsens andra slutsats följer av frågan om det går att hävda att Göteborgs 

konstmuseibiblioteks bestånd samlades in för att dokumentera konstvärlden i sin 

helhet. Undersökningen har inte lett fram till något definitivt svar, men uppsatsens 

andra slutsats är att biblioteksbeståndet främst bidrog med dokumentation inom 

ett par specialområden. Dessa specialområden var, under 1910- och 1920-talen, 

planschverk med avbildningar av europeiska konstnärers grafik och handteck-
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ningar, samt, under ett par år i början av 1930-talet, svenska konstnärsmonografi-

er.  

Uppsatsens tredje slutsats kretsar även den kring frågan om varför ett biblio-

teksbestånd byggdes upp vid Göteborgs konstmuseum. Slutsatsen är att biblio-

teksbeståndet understödde sin föräldrainstitutions utbildande funktion. Dokument 

ur biblioteket användes exempelvis i samband med konsthistorisk undervisning 

och populär konstbildning. Det hävdas också att beståndet kunde understödja sin 

föräldrainstitutions estetiska funktion, i och med att dokumenten i biblioteket 

kunde ge upphov till sinnliga upplevelser. Det är dock oklart i vilken utsträckning 

beståndets estetiska potential togs till vara. Något liknande kan sägas om bibliote-

kets förhållande till sin föräldrainstitutions rituella funktion. Även om biblioteket 

kunde ingå i en iscensatt besöksordning, samt att biblioteket kunde bidra till upp-

levelser utöver det vanliga, var biblioteket inte en självklar del av det typiska mu-

seibesöket. 
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