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Inledning  

Folkbibliotek och högskolebibliotek har länge varit viktiga symboler för det 
moderna samhället även om de representerat olika saker under olika perioder. 
De har varit symboler för kunskap och bildning, men också viktiga för 
människors rätt till information. Biblioteken kan även ses som symboler för 
ett demokratiskt samhälle genom öppenhet och välkomnande mot alla 
människor. Symbolvärdet hänger inte bara ihop med det som finns på insidan 
av byggnaden utan också på det som finns på utsidan. Bibliotekets exteriör är 
det som manifesteras först och det är där människor hämtar sina första 
intryck. Utseendet påverkar människors uppfattning om biblioteket, kan ge 
det hög eller låg status och ett högt eller lågt symbolvärde. Utsidan i 
kombination med insidan berättar en historia tillsammans med de materiel 
som använts när byggnaden skapades. Ulf Linde uttrycker relationen mellan 
byggnad och gestaltning på följande sätt:  

Hur döv och blind en arkitekt än gör sig kommer fasadens materia att ständigt berätta 
sina historier. Och de blir tarvligare och tarvligare ju mindre han själv lyssnar till dem. 
Det är inte frågan om att förse en yttervägg med ornament. En fasad är ingen dekor – 
den är, eller bör vara, just en berättelse.1 

Lindes citat beskriver vikten av historien om byggnaden och berättelsen som 
byggnaden blir del av, för de människor som besöker byggnaden.  

För egen del har böcker och bibliotek alltid varit viktiga men jag har inte 
funderat särskilt mycket på den byggnad biblioteken funnits i. Böckerna i sig 
har alltid varit det centrala. Med tiden har jag kommit till insikt om att även 
byggnaden kan vara minst lika intressant. Man måste ju finna ”böckernas 
hem” och sedan lockas att gå in. Beroende av hur byggnaden ser ut, vilken 
känsla och vilka synintryck den förmedlar, kan den upplevas mer eller mindre 
välkomnande för olika personer. Detta fick mig att börja fundera på om det 
finns skillnader mellan olika biblioteks utformning. Har människors 
uppfattning om biblioteken alltid varit densamma eller har den förändrats, 
och i så fall hur? Är det inställningen hos den enskilda individen eller är det 
                                                 
1 Linde, Ulf , ”Celsing och fasaderna” i Eduards, Cecilia, Caldenby, Claes & Nilsson, Fredrik, (2002) 
Om arkitektur: (ur ett pågående samtal: en antologi, Arkitekternas forum för forskning och utveckling 
(ARKUS), sid. 82. 
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människors mer övergripande acceptans för olikheter i samhället som 
förändrats? Utifrån dessa privata funderingar började jag skissa på de 
frågeställningar jag undersöker i denna uppsats. 

Uppsatsen handlar om fem olika bibliotek och hur deras arkitektur 
beskrivits i litteraturen, samt om framställningarna har skilt sig åt mellan 
folkbibliotek och högskolebibliotek.  
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Syfte och frågeställning 

Uppsatsen studerar fem bibliotek, tre folkbibliotek och två högskolebibliotek. 
Studien granskar hur bibliotekens arkitektur skildrats i undersökt litteratur. 
Materialet har granskats med syftet att se om framställningen i litteraturen 
skiljer sig åt beroende på om det är ett folkbibliotek eller ett 
högskolebibliotek som skildrats. Hur har man framställt 
biblioteksbyggnadernas arkitektur och hur beskrivs funktionen för 
användarna och samhället?  
Uppsatsens primära frågeställningar är dessa: 

• Hur och på vilket sätt beskrivs eller presenteras 
biblioteksbyggnaderna och byggnadernas arkitektur i materialet?  

• Skiljer sig beskrivningarna åt beroende på bibliotekets inriktning, 
folkbibliotek eller högskolebibliotek? 

Teori och metod 

Metod 
Urvalskriterierna för de undersökta biblioteken var att byggnaderna skulle 
vara byggda i olika tidsepoker och alltså inte enbart spegla nutid eller det 
förgångna. De skulle representera sin tid men ändå visa på olika byggstilar, 
nya biblioteks idéer och olika arkitektoniska strömningar. Dessa kriterier 
ledde till valet av följande bibliotek: Uppsala universitetsbibliotek (Carolina 
Rediviva), Dicksonska folkbiblioteket i Göteborg, Örebro stadsbibliotek, 
Malmö stadsbibliotek och Malmö högskolebibliotek.  

I studien används en eklektisk sammansättning av textanalytiska grepp i 
samverkan med de teoretiska riktlinjerna, för att få ut det mesta av texterna. 
De teoretiska och metodiska arbetssätten går delvis in i och överlappar 
varandra, men för att ge en så klar bild som möjligt av tillvägagångssätt och 
teoretiska utgångspunkter kommer dessa att redovisas separat. 

Definitionen på textanalys som ett generellt begrepp enligt Helge Østbye, 
Karl Knapskog, Knut Helland och Leif Ove Larsen i Metodbok för 



 8 

medievetenskap är ”textanalys är en övergripande beteckning på kvalitativa 
studier av texter.”2 Nationalencyklopedin (NE) är i sin definition av textanalys 
inne på ungefär samma sak då NE menar att textanalysen är ett ”noggrant 
studium av litterär text”.3 I en vidare mening är det vad som gjorts i denna 
studie av arkitektur/byggnadstexter. I en snävare mening har jag använt mig 
av det som inom medievetenskapen kallas för innehållsanalys och detta 
innebär kortfattat att innehållet i texterna undersökts.4 (Kvantitativ 
innehållsanalys används när det studeras förhållanden som kan beräknas och 
mätas, medan den kvalitativa innehållsanalysen används när de 
bakomliggande innebörderna i det studerade materialet undersöks.5)  

Texterna har granskats främst på innehållsmässig nivå, men även på ord- 
och uttrycksnivå, där det övergripande intrycket som texten ger av byggnaden 
dess arkitektur och byggnadens roll som bibliotek, får en betydelse. Texterna 
har även studerats utifrån vad texterna säger explicit, exempelvis vilka ord som 
använts för att beskriva byggnaderna, men även utifrån ett implicit perspektiv 
som vad orden ger för intryck av byggnaden. Följande frågeställningar har jag 
använt mig av i analyserandet av texterna för att få en uppfattning om bland 
annat innehåll och språkanvändning; Vad syftar artikeln eller boken till? Hur är 
byggnaden beskriven? Vad beskrivs och/eller trycks det på i texten? Vilket 
språkbruk används? Är texten beskrivande, uppräknande eller personlig? 

Teori 
I uppsatsen har tre olika modeller och/eller synsätt använts för att studera 
materialet utöver textanalys. Anna Ingemark Milos modell för analys av 
arkitekturkritik, Thomas A. Markus och Deborah Cameron syn på 
värderingen eller värdet av det byggda. Markus och Cameron använder sig av 
den engelska termen ”value” i sitt arbete samt Kim Doveys syn på 
förmedlandet av makt eller kraft via byggnader och/eller den byggda formen. 
Dovey använder termen ”power”. Dessa tre olika synsätt och/eller 
angreppssätt har använts som stöd i läsandet och analyserandet av de olika 
texterna. Det har varit mest givande att använda dessa modeller på ett icke 
uteslutande sätt, att inte endast undersöka hur de olika texterna passar in i en 
modell eller ett synsätt, utan snarare undersöka olika aspekter av texterna.  

Arkitekturkritik 
Anna Ingemark Milos avhandling Stockholms stadsbibliotek och Moderna 
museet – En analys av arkitekturkritik i svensk press (2010) behandlar hur 
                                                 
2 Østbye, Helge, (2004) Metodbok för medievetenskap, sid. 62. 
3 Textanalys. http://www.ne.se/textanalys, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-02-07. 
4 Østbye, Helge, (2004), sid. 64. 
5 Østbye, Helge, (2004), sid. 64. 
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olika kritiker professionellt förmedlar arkitektur och hur arkitektonisk kvalitet 
förmedlas retoriskt och diskursivt.6 Ingemark Milos definierar arkitekturkritik 
i sin avhandling så här:  

Arkitekturkritik är ett professionellt förhållningssätt till arkitektur som manifesteras dels 
som verksamhet, dels som ett konkret uttryck i tal och skrift inom ramen för det 
offentliga samtalet.7  

Den analysmodellen Ingemark Milos använder sig av har tre olika kategorier 
av arkitekturkritik; deskriptiv kritik, normativ kritik och tolkande kritik.  

Den deskriptiva kritiken utmärks av att den ofta inte har någon analytisk 
del utan är av mer beskrivande karaktär och att den inte försöker vara 
värderande, tolkande eller dömande i relation till det som kritiseras. Den 
deskriptiva kritiken strävar efter att objektivt beskriva byggnaden. I den 
normativa kritiken bedöms det kritiserade tinget, i detta fall byggnaden, efter 
antingen andra byggnadsverk och/eller andra förebilder eller modeller. 
Kritiken baseras ofta på en jämförelse med den gängse normen, även om det 
kan vara olika mycket uttalat. Den tolkande kritiken är av mer subjektiv 
karaktär, är inte styrkt av etablerade normer och uppvisar ofta saknad av 
sakuppgifter.  Kritiken baserar sig på intryck, associationer och författarens 
egna erfarenheter. Den tolkande kritiken blir på så vis mer intuitiv och 
personlig.8 

 

Värde (Value) 
Thomas A. Markus och Deborah Cameron har skrivit boken The Words 
Between the Spaces – Buildings and Language (2002) där de diskuterar hur 
språk och texter har influerat och fortfarande influerar arkitekter samt de som 
studerar arkitektur. Markus och Cameron behandlar och diskuterar kring 
arkitektur och lingvistik. De poängterar vikten av texter, och/eller det skrivna 
ordet, så väl som det talade ordet för arkitekter. Detta gäller både arkitekter 
emellan som i relationen mellan arkitekter och deras klienter, samt när det 
kommer till dokument, exempelvis bygglovsdokument. I alla dessa fall är det 
skrivna ordet så väl som det talade ordet betydelsefullt. Det är viktigt att vara 
familjär med den ”rätta” terminologin för arkitekter och de som studerar 
arkitektur, exempelvis studenter, arkitekturhistoriker och liknande. 

                                                 
6 Ingemark Milos, Anna (2010) Stockholms stadsbibliotek och Moderna Museet – En analys av 
arkitekturkritik i svensk press. 
7 Ingemark Milos, Anna (2010), sid. 71. 
8 Ingemark, Anna (2003) ”Ett välhängt kassaskåp – det arkitekturkritiska mottagandet av nya Moderna 
Museet.” i Om arkitekturkritik – Studier av konstkritik i svensk dagspress 1990-2000, sid. 238-239, 
samt Ingemark Milos, Anna (2010), sid. 71. 
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Kunskapen om ”rätt” terminologi är avgörande för att hävda sig i 
sammanhanget, men även för att kunna göra sig förstådd.9 Sara Söderqvist 
säger i sin uppsats En torr Chablis till stekt strömming – En studie i 
arkitekturkritik av Bo01 och BoStad02 (2010) när hon uttalar sig om Markus 
och Camerons bok The Words Between the Spaces följande:  

Det finns otaliga sätt att med ord förklara samma byggnad eller samma byggda miljö. 
Arkitekturen i sig är inte gjord för att kommunicera utan är gjord för att fylla en 
funktion. Det är inte byggnaderna i sig som är en språklig produkt, men den mening vi 
tillskriver dem är beroende av hur de framställs språkligt, då kanske främst i skriftlig 
form då det når ut till fler människor och finns kvar över tid.10 

Denna tolkning av Markus och Camerons inställning till arkitektur och språk 
sammanfaller med min uppfattning av deras synsätt på ämnet.  

Markus och Cameron har vikt ett kapitel åt att diskutera värde/-et (value) 
av den byggda miljön. Utifrån byggnaderna skapar vi människor värderingar, 
betydelser och förväntningar. Vilket i sin tur har betydelse för vår respons på 
det/av det och förmedlandet av dessa värderingar och förväntningar sker via 
språk, skriftligt och talat. Särskilt betydelsefullt är det skrivna ordet, då 
litteraturen har möjlighet att nå ut till fler personer under ett längre 
tidsintervall. Markus och Cameron använder sig av exemplet guideböcker 
som illustration av vad de menar. Guideböcker och/eller turistguider 
konstruerar en bild av resmålet och informationen som ges, den resande sedan 
bär med sig vid besöket på resmålet. Vissa byggnader kan vara svåra att möta 
utan att påminnas om det man läst eller hört om dem. Ofta debatteras muntligt 
och skriftligt nya och på annat sätt sig utmärkande byggnader, vilket influerar 
publikens uppfattning om dem.11  

Vad gäller journalisters och/eller arkitekturkritikers inflytande på 
omgivningen kan de betraktas som antingen opinionsbildande eller 
utbildande. När journalisten eller artikelförfattaren försöker vara 
opinionsbildande är det andra opinionsmakare och beslutsfattare de försöker 
påverka, exempelvis professionella arkitekter och deras klienter. Man antar då 
att just dessa grupper är känsliga för mediekritik och som del av det 
demokratiska samhället skall de då utsättas för granskning i och av media.12 
Det andra sättet för skribenten att påverka är genom att vara utbildande vilket 
man kan se som en uppgift att fostra i smak. Genom att vara välinformerade 
samt kompetenta nog att använda ”korrekt” terminologi och språkbruk 

                                                 
9 Markus, Thomas A., Cameron, Deborah, (2002), The Words Between the Spaces – Buildings and 
Language, sid. 1-12. 
10 Söderqvist, Sara, (2010), En torr Chablis till stekt strömming – En studie i arkitekturkritik av Bo01 
och BoStad02, sid. 8. 
11 Markus, Thomas A., Cameron, Deborah, (2002), sid. 93-103. 
12 Markus, Thomas A., Cameron, Deborah, (2002), sid. 93-103. 
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påverkar proffstyckarna omdömet hos läsarna, som förväntas ha mindre 
bildning i ämnet teoretiskt sett. Med professionellt språkbruk skapas en 
trovärdighet vilket tillsammans med valet av objekt påverkar läsarens 
värdering av det skrivna. En värdering som kanske hade sett annorlunda ut 
eller inte existerat om annat språkbruk och brist på korrekt terminologi 
använts. Vid val av objekt behöver inte valet vara utmärkt men att det valts 
ger det betydelse, oavsett kritikens karaktär.13 

Makt (Power) 
Kim Dovey har skrivit boken Framing Places – Mediating power in built 
form (2008) där han utforskar hur olika arkitektoniska byggnadsformer och 
urban design kan agera som förmedlare av makt eller kraft (power). Dovey 
resonerar kring makt eller kraft utifrån flera olika perspektiv och teorier för 
att på så sätt förmedla fler ingångar till hur man kan förstå arkitektur ur ett 
maktperspektiv.14 När Dovey diskuterar kring begreppet makt och dess 
betydelser menar han att det finns en risk att begreppet till viss del blir 
urvattnat och till slut saknar mening om det ges för många och för vida 
betydelser. För att undvika detta gör han en kort analys av begreppet som 
koncept och menar att ordet ”power” har sina rötter i latinet och refererar till 
det latinska ordet potere som han anger betyder ”to be able”, översätt till 
ungefär ”att kunna”. 15  

Dovey skiljer mellan vad han benämner som ”Power over” och ”Power 
to” när det handlar om mellanmänskliga kontakter. I ett försök till 
översättning blir det på svenska ”makt över” och ”makt till”.16 Skillnaden 
mellan ”makt över” och ”makt till” är att det ena är makt som kapacitet 
medan det andra är makt som ett förhållande mellan människor. Dovey menar 
att denna skillnad är fundamental för allt som kommer efter.17  

The ΄capacity΄ to imagine, construct and inhabit a better built environment is what we 
mostly mean by empowerment here. The capacity to appropriate a room, choose a 
house, walk to the beach or criticize an urban design scheme are all forms of empower-
ment. When we say that someone is empowered, we mean their capacity to act is in-
creased.18  

I citatet ovan talar Dovey om kapaciteten av att kunna välja att kritisera en 
viss design eller välja ett specifikt hus och styrkan eller berättigandet det ger. 
En person som är styrkt eller berättigad (empowered) skall enligt citatet vara i 

                                                 
13 Markus, Thomas A., Cameron, Deborah (2002), sid. 93-103. 
14 Dovey, Kim (2008), Framing Places – Mediating power in built form. 
15 Dovey, Kim (2008), sid. 11. 
16 Dovey, Kim (2008), sid. 11. 
17 Dovey, Kim (2008), sid. 11. 
18 Dovey, Kim (2008), sid. 11. 
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besittning av en förhöjd förmåga att handla. Denna styrka och/eller 
berättigande skall enligt Dovey vara sammankopplat med självständighet 
(autonomy) och frihet (freedom). Bägge begreppen menar han antyder 
frigörelse från godtyckliga former av ”makt över”. Dovey menar att makt 
över andra är starkt driven av ”the desire to harness the capacities of others to 
one´s own empowerment.”19 Dessa två olika former av makt, som kapacitet 
och som en relation, är reciprok men makten som kapacitet är både roten och 
änden i detta förhållande. Dovey menar att i vardagslivet tenderar vi 
människor att lättare notera ”makt över”, medan ”makt till” tas förgivet vilket 
kan skapa en illusion av att ”makt över” på något sätt är primärt, men så är 
inte fallet. (” ’Power over’ is the power of one agent (or group) over another, 
the power to ensure the compliance of the other with one’s will.”20) ”Makt 
till” är enligt Dovey den primära formen av makt och är relaterat till styrka 
eller berättigande (empowered). Å andra sidan kan en människas individuella 
berättigande eller styrka innebära en annan individs förtryck. Makt kan vara 
både positiv och negativ, både frigörande och förtryckande, alldeles beroende 
på villkoren och relationerna.21  

När det kommer till ”makt över” finns några begrepp som är värda att 
förklara: ”Force” (kraft), ”Coercion” (tvång), ”Manipulation” (manipulation), 
”Seduction” (förförelse) och ”Authority” (auktoritet, befogenhet).  

”Force” (kraft) är en öppen offentlig utövning av makt som berövar 
objektet valet att vara tillmötesgående. Några exempel i byggd form är 
byggnader som upprätthåller ett rumsligt uteslutande som medeltida fort, 
inneslutande funktioner som lås, väggar, bommar eller barriärer och även 
byggnader som står för rumslig fångenskap exempelvis fängelser. 
Användningen av ”Force” är enligt Dovey vanlig genom att alla dörrar, väggar, 
staket och säkerhetsanordningar förhindrar tillgång till att upprätthålla den 
rumsliga praxisen. Trots att ”Force” är bland det vanligaste sättet att använda 
makt är det begränsat genom att ”Force” förhindrar handling lättare än det 
skapar handling.22 

”Coersion” (tvång), kan ses som hot med våld för att säkerställa 
eftergivenhet och tjänstvillighet. Tvånget kan ses som mer effektivt än öppet 
våld då det arbetar under en täckmantel av frivillighet och får sin makt via 
antydda sanktioner. (Ofta förhindrar detta objektet från några tankar på 
motstånd.) När objektet börjar förutse utövandet av makt och agerar därefter, 
övergår makten till att finnas latent. Det går att urskilja några undergrupper av 
”Coersion” där den första undergruppen är dominans (eller att inge fruktan). 

                                                 
19 Dovey, Kim (2008), sid. 11. 
20 Dovey, Kim (2008), sid. 12. 
21 Dovey, Kim (2008), sid. 11-12. 
22 Dovey, Kim (2008), sid. 11-17. 
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Där kan arkitekturen, den urbana designen eller det rumsliga 
beteendemönstret betyda eller signalera hot om våld, exempelvis 
hedersvakter, militära parader eller beväpnat mottagande. Den andra 
undergruppen är publika monument. Dessa kan användas för att påminna om 
det förgångna och förmedla att det som hänt kan hända igen. Den sista 
undergruppen har att göra med rumsligt dominerande, där den rumsliga 
dominansen genom överdriven skala och dominerande läge kan förringa det 
mänskliga objektet.23 

”Seduction” (förförelse) manipulerar objektets intressen och önskningar. 
Enligt Dovey är detta en sofistikerad form av ”makt över”, som knyts 
samman med konstruktionen av åtrå och den egna identiteten, med en 
väsentlig betydelse för den byggda miljön.24 Dovey skriver ”it is the condition 
of architecture and urban form to play upon our desires; the task is to under-
stand rather than to eradicate these seductive capacities.”25 

”Manipulation” är en form av tvång som primärt fungerar genom att hålla 
objektet ovetande eller ignorant för det som sker. Objektet fastnar i en 
situation som liknar valfrihet, men där det finns ett dolt syfte.26 

”Authority” (auktoritet, befogenhet) är integrerad med institutionella 
samhällsstrukturer som staten, kyrkan, privata företag, skolan och familjen. 
”Authority” kännetecknas av avsaknaden av argument, den förlitar sig på ett 
obestritt erkännande och en obestridd eftergivenhet. Dovey liknar det hela 
med detta scenario: om vi blir stannade för fortkörning av en polis kanske vi 
argumenterar angående själva fortkörningen en stund. Men vi argumenterar 
inte om huruvida polisen faktiskt är polis. Förutsatt att denne bär uniform och 
använder sig av en polisbil.27 

De tre modellerna eller synsätten som använts i denna uppsats är Anna 
Ingemark Milos modell för arkitekturkritik med indelningsgrupperna 
deskriptivkritik, normativ kritik och tolkande kritik, Thomas A. Markus och 
Deborah Camerons synsätt på värdet av det byggda och deras indelning av 
text i kategorierna undervisande eller opinionsbildande. Samt Kim Doveys 
synsätt på förmedlandet av makt genom olika byggnader, och hans kategorier 
av ”makt över”. Dessa tre teorier har använts som en bedömningsgrund vid 
läsningen av materialet, utöver innehålls- och textanalysen. Modellen och 
synsätten har gett en ram för en sorts kategorisering av de varierande 
aspekterna som framträtt i de olika texterna. 

                                                 
23 Dovey, Kim (2008), sid. 11-17. 
24 Dovey, Kim (2008), sid. 12-17. 
25 Dovey, Kim (2008), sid. 14. 
26 Dovey, Kim (2008), sid. 11-17. 
27 Dovey, Kim (2008), sid. 11-17. 
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Material 

Ett grundkrav som ställts på källorna är att upphovsmannen eller 
upphovsmännen bör uppvisa någon form av sakkunnighet, exempelvis via 
forskning i ämnet, eller att skribenten är/var praktiserande bibliotekarie eller 
arkitekt, alternativt att tidskriften eller publikationen har som mål att 
sammanställa och/eller diskutera svensk arkitektur.  

Det underlag som använts i uppsatsen är skiftande och tänkt att vara så. 
Materialet är valt för att ge en varierad bild av hur biblioteken beskrivs och 
har beskrivits men också för att om möjligt kunna ge en skiftande bild av 
biblioteken och deras arkitektur. Materialets böcker kan delas in i genrer, där 
inriktningarna säger något om innehållet. Exempelvis guideböckerna visar 
upp det bästa (eller sämsta) för att locka besökare till sig. Översiktsverken tar 
upp det som utmärker sig på något vis, arkitektoniskt, politiskt, demokratiskt, 
i konstruktionen, i målsättningen och så vidare. De historiska översikterna 
redovisar fakta eller historik över en plats, en stad, en byggnad eller liknande 
från planering och uppkomst fram till ett specifikt datum. Liknande genrer 
finns i artiklarna.28 

Materialet i sig består av artiklar från bland annat tidskrifter om arkitektur 
och/eller biblioteksfrågor, uppsatser, guideböcker som handlar om arkitektur, 
böcker som behandlar ett specifikt biblioteks historia, arkitektur och/eller 
vision. Jag, uppsatsförfattaren, har även haft nytta av en del hemsidor, 
speciellt i högskolebibliotekens fall. Universitetens hemsidor kan användas i 
syfte att se hur man nu beskriver biblioteken, men även för att hitta 
broschyrer och liknande som beskriver arkitekturen. Har även använt mig 
av en videoupptagning baserad på en föreläsning om biblioteksarkitektur, av 
en numer pensionerad bibliotekarie. Mycket av mitt material är 
källtexter/forskning, exempelvis böckerna och guideböckerna. Med språket 
som verktyg kommer jag att försöka ge en bild av hur 
biblioteksbyggnaderna framställs i det material som har valts ut för 
undersökning.  

Några exempel på litteratur som används i denna uppsats är artiklar ur 
tidskriften Arkitektur, som är en arkitektur tidskrift, vilket namnet antyder. 
Tidskriften fokuserar på att lyfta fram utveckling inom det arkitektoniska 
fältet och diskutera den. De som skriver i tidningen är bland annat arkitekter. 
Några andra intressanta artiklar har funnits i tidskriften Biblioteksbladet som 
är en mer biblioteksorienterad tidskrift, där bibliotekarier och andra aktiva 
inom fältet kan hålla sig orienterade i vad som sker inom den egna sfären.  

                                                 
28 Østbye, Helge, (2004), sid. 72. 
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En av böckerna som använts är skriven av flera bibliotekarier. Den heter 
Fullbokat. Boken tar upp Göteborgs biblioteks historia. Andra böcker som 
används i denna uppsats är guideböcker inom arkitektur, vars föresatser varit 
att ge en samlad överblick av arkitektur i Sverige eller på en begränsad 
geografisk yta, exempelvis en specifik stad. Annan litteratur som materialet 
består av är översiktsverk av olika slag. 

Tidigare forskning 
Fokus ligger främst på svensk litteratur, men även viss internationell 
forskning berörs. Forskningen är indelad i olika teman. Första temat 
behandlar bibliotek och arkitektur ur en beskrivande historisk synvinkel. Det 
andra temat tar upp litteratur som behandlar biblioteket som rum samt 
litteratur som diskuterar olika yttre detaljers effekt på intrycket av byggnaden. 
Det tredje temat tar upp litteratur som på olika sätt belyser hur biblioteken 
och arkitekturen är tvungen att försöka följa med i teknikutvecklingen och 
besökarnas skiftande krav över tid. 

Historiskt perspektiv 
Det har skrivits flertalet intressanta böcker om bibliotek och arkitektur i 
Sverige, till exempel Bibliotek och arkitektur: byggnader, rum, samlingar 
(2002) som skrivits av bibliotekarier och arkitekter från huvudsakligen de 
nordiska länderna. Boken är uppdelad i tre avsnitt (byggnader, rum, 
samlingar). Under denna övergripande, grova indelning tar kapitlen upp och 
diskuterar olika teman i anknytning till arkitektur och bibliotek. Exempelvis 
har Jan Ristarp skrivit kapitlet ”Syns demokratin utanpå?”. Ristarps avsnitt 
diskuterar betydelsen av publika byggnaders exteriör, samt hur den utrycker 
institutionens syn på sig själv. I förlängningen signalerar byggnaden, även en 
öppenhet eller en slutenhet som kan avgöra om besökaren känner sig 
välkommen in. 

Tystnaden och ljusen. Om bibliotekens arkitektur (1998) är skriven av 
Vilma Hodászy Fröbergs, som publicerades efter hennes död. Boken ger en 
översikt av bibliotekens historia, utformning och utsmyckning i text och bild, 
från antiken till och med 1900-talet. Författaren förefaller angelägen, att ge 
sin syn på vad hon ser som den röda tråden i biblioteken, från antiken till vår 
tid. Från hennes synvinkel är den sammanbindande länken mötet mellan 
tystnad och ljus. ”I tystnaden finner man en slutenhet, en avgränsning mot 
yttervärlden, som i förening med ljuset ännu idag bildar bibliotekens själ och 
rum.”29 Ett samband som är fascinerande och tänkvärt. Fröberg menar att hon 

                                                 
29 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998) Tystnaden och ljuset: om bibliotekens arkitektur, sid. 9.  
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i detta verk försökt att ”belysa i vilken mån bibliotekens arkitektoniska 
formgivning svarar mot samtidens rådande idévärld och föreställningar om 
idealbiblioteket”.30  

Uttryck, betydelse, funktion och samarbete  
I arkitekten Daniel Kochs avhandling Spatial Systems as Producers of 
Meaning: the idea of knowledge in tree public libraries (2004) granskas tre 
svenska biblioteksbyggnader för att se hur byggnaderna ger uttryck åt 
kunskap. I studien framställs även en metod för rumslig meningsproduktion.  

Krister Johannessons studie I främsta rummet: planerandet av en 
högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus (2009) är en 
avhandling som behandlar bland annat förhållandet mellan den faktiska 
akademiska byggnaden och visionen som föregick byggnaden. Här finns även 
en ambition att belysa planeringsprocessen bakom en högskolebyggnad.  

Maria Fredriksson har skrivit en uppsats som heter Den betydelsebärande 
biblioteksfasaden: en studie av tre svenska folkbiblioteksfasader (2005).31 
Fredriksson studerar i sin uppsats Stockholms stadsbibliotek, Uppsala 
stadsbibliotek och Almedalsbiblioteket i Visby. Hon har använt sig av 
symbolisk interaktionism och bebyggelsesemiotik som teoretisk bakgrund till 
sitt arbete. Fredrikssons syfte var att undersöka hur detaljer i fasaden, som 
dörrar eller fönster, inverkar på dem som besöker biblioteket. Hon utgick från 
att hon skulle hitta påverkansdetaljer i husen och dess exteriör samt redovisar 
löpande i texten de betydelser hon funnit.  

Att bygga ett bibliotek: en studie av funktion och rörelse i tre nyinrättade 
biblioteksbyggnader: Kungliga tekniska högskolans bibliotek, Sambiblioteket 
i Härnösand och Vitterhetsakademiens bibliotek i Stockholm (2009)32 heter 
Eva Dahlbäcks uppsats vars syfte är att studera hur ett bibliotek upplevs och 
fungerar. Dahlbäck gör en analys av användning och rörelse i de tre bibliotek 
hon studerat. Här studeras upplevelsen av biblioteket, både som bibliotek i sig 
och som ett rum, dess funktion, samt vilken känsla för rörelse det fanns i 
bibliotekens rum. Exempelvis kunde det vara upplevelsen av en rörelse uppåt 
som skapade känslan av rymd.  

Lina Eriksson har i sin uppsats Bibliotek - ett konstverk som brukas: en 
studie av bibliotekspersonalens inflytande i planeringsarbetet inför 
byggandet av Almedalsbiblioteket (2005) studerat brukarmedvetenhet, det vill 
säga om användarens expertis, i det här fallet bibliotekspersonalen, tagits 
                                                 
30 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 240. 
31 Fredriksson, Maria, (2005), Den betydelsebärande biblioteksfasaden [Elektronisk resurs]: en studie 
av tre svenska folkbiblioteksfasader. 
32 Dahlbäck, Eva, (2009), Att bygga ett bibliotek: en studie av funktion och rörelse i tre nyinrättade 
biblioteksbyggnader: Kungliga tekniska högskolans bibliotek, Sambiblioteket i Härnösand och 
Vitterhetsakademiens bibliotek i Stockholm. 
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tillvara vid framställandet av ett nytt bibliotek. Författaren beskriver även hur 
samarbetet mellan bibliotekspersonal och arkitekt sett ut i de fall där funnits 
ett samarbete. Eriksson använder sig av kvalitativ metodik i sin undersökning. 
Hon diskuterar bland annat den motsättning som ibland funnits mellan 
funktion och estetik. De två parametrarna kan ibland få en motpolsfunktion, 
där det estetiskt tilltalande och arkitekten står på ena sidan, funktionen, 
användandet och bibliotekarien på den andra. Friktion mellan dessa grupper 
är svår att undvika. Författaren menar att om man hellre fokuserar på att ge 
och ta av varandras kunskaper blir alla vinnare i långa loppet.33  

I en amerikansk uppsats som heter Library Design Issues in the Writings 
of Architects and Librarians (2000) av Susan Joy Erickson, tas liknande 
frågeställningar upp. Även i denna uppsats undersöks hur 
bibliotekspersonalens expertis skall kunna användas vid ett biblioteksbygge 
och planerandet av det. Susan Joy Erickson berör dessutom vilka hinder eller 
problem som kan uppstå vid planering och/eller utformning av ett bibliotek. 
Hon har studerat ett trettiotal artiklar från tidskrifter och utifrån dessa, dragit 
slutsatser och gett förslag för att minska de problem hon ansett sig finna. 

Utveckling 
I ett antal artiklar diskuteras hur arkitekter och bibliotekarier bör hantera och 
lösa den allt större efterfrågan på snabb information som finns i samhället. 
Detta anses påverka bibliotekens funktion och innebär exempelvis att det 
behövs fler datorer och sittplatser på biblioteken.  

En artikel som beskriver detta är ”Learning Spaces in Public Libraries” 
(2009) av Alex Cohen. Författaren argumenterar för vikten av att planera för 
sittplatser och studieplatser på bibliotek, när de byggs om eller när det byggs 
ett nytt bibliotek. Bibliotek är inte längre enbart en plats för böcker utan även 
en social mötesplats. Det är även en plats där man kan få tillgång till datorer 
för att besvara exempelvis e-mail, för dem som inte har tillgång till dator eller 
Internet hemma. Cohen beskriver denna efterfrågan i termen ”Learning 
Spaces” och att detta i förlängningen kommer att påverka bibliotekens 
utformning och utseende.34  

I artikeln ”Information, Architecture, and Hybridity: The Changing 
Discourse of the Public Library” (2009) av Teena A. M. Carnegie och John 
Abell undersöks ett specifikt biblioteks historia (Seattle Public Library) för att 
skildra hur dess funktion och dess utformning förändrats till att bli en 
korsningsform eller hybrid för att kunna tillfredsställa det digitala och 

                                                 
33 Eriksson, Lina, (2005), Bibliotek - ett konstverk som brukas: en studie av bibliotekspersonalens 
inflytande i planeringsarbetet inför byggandet av Almedalsbiblioteket, sid. 61-62. 
34 Cohen, Alex, ”Learning Spaces in Public Libraries” i Public Library Quarterly, 2009:28, sid. 227-
233. 
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informationsaktiva samhället. Detta har möjliggjorts genom bland annat 
arkitektoniska lösningar.35  

Bakgrund till biblioteksarkitektur 

Det äldsta kända biblioteket skall enligt vissa källor vara ett bibliotek i 
Egypten från 1200-talet f.Kr. Ovan ingången skall det ha funnits en 
inskription ”läkedom för själen”.36 Under antiken var lertavlor och 
papyrusrullar vanliga, men på 100-talet e.Kr. började bladen fästas ihop på 
vänster sida och detta kom så småningom att ersätta bokrullen.37 Under 
medeltiden var bibliotek inte öppna för allmänheten. De flesta bibliotek som 
fanns var knutna till kloster eller biskopsstolar vilket innebar att mycket av 
litteraturen och besökarna hade en teologisk anknytning. Andra bibliotek var 
knutna till universiteten. Att bibliotek var något som huvudsakligen fanns 
inom det kyrkliga eller akademiska området var något som höll i sig under 
lång tid. Bibliotekens design speglade också på ett arkitektoniskt plan den 
akademiska eller teologiska miljön, såväl exteriör som interiör.38  Under 
1400-talet kedjades böckerna ofta fast vid läsbänkar på grund av deras 
värde.39 

Under renässansen började furstar och adelsmän bygga upp bibliotek 
antingen av rent privata skäl eller för andra ”högre” ändamål. Under denna tid 
var rikedom en förutsättning för att kunna förfoga över eller äga de finare 
handskrivna böckerna. De som låg allra längst ned på klasskalan hade 
överhuvudtaget inte råd med böcker såvida inte någon från högre 
samhällsklass, eller kyrkan, beslutade sig för att vara generös och donera eller 
skänka böcker. Att kunna samla böcker och äga ett privat bibliotek med 
många handskrivna böcker signalerade status och makt. Böckerna och 
innehavet av dessa speglade symbolvärden som makt, rikedom, kunskap och 
utbildning. 1500-talet var för övrigt ett årtusende då många expeditioner 
sändes ut för att utforska världen, för att upptäcka nya världsdelar och vinna 
ny kunskap. 

                                                 
35 Carnegie, Teena, A., M., och Abell, John, ”Information, Architecture, and Hybridity: The Changing 
Discourse of the Public Library” i Technical Communication Quarterly, 2009, 18:3, sid. 242-258. 
36 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 15. En inskription som kan ses som passande.  
37 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 15. 
38 Steinberg, Sigfrid Henry, (1983) Boktryckarkonst och bokhistoria genom fem sekler: vår tids 
standardverk ..., sid. 225, även Klasson, Maj, (1984) Högskolebibliotek i förändring: från autonoma 
bildningsinstitutioner till lokala serviceinrättningar med särskild hänsyn till bibliotek som betjänar 
förskollärarutbildningar, sid. 34.  
39 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 27, 47. 
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Redan under medeltiden hade man […] önskat nå en sådan universell kunskap. Tanken 
på bibliotekets universalitet, som där kan anas, vidareutvecklas emellertid mer distinkt 
av renässanshumanisterna med utgångspunkt i en ambition att under en livstid tillägna 
sig antikens hela lärdom och vetande och samla den i det egna biblioteket.40 

Renässanshumanisternas idévärld skapar ringar på vattnet och 
klosterbibliotekens slutenhet, som legat kvar sedan medeltiden, börjar luckras 
upp.41 Vad gäller biblioteksarkitekturens interiör och sättet man förvarade 
böcker på skedde en skiftning från att förvara böckerna i pulpeter eller i ett 
båssystem som det gjordes under medeltiden, till att under 1500-talet använda 
hyllor längs väggarna i salar från golv till tak, alltså en sorts salsbibliotek med 
ett väggsystem.42 Detta innebar arkitektoniska förändringar även för 
biblioteken i övrigt. I slutet av 1500-talet och början av 1600-talet nås en ny 
arkitektonisk fas i och med att hela rum tillåts domineras av böcker från golv 
till tak. Inga andra utsmyckningar överröstar böckerna.43 Under 1600-talet 
börjar de första galleribiblioteken komma. I dessa är böckerna och 
bokhyllorna uppdelade i två eller fler nivåer för att rymma mer men även för 
att man skulle nå böckerna enklare.44 Galleribiblioteken är ungefär samtida 
med barocken och rokokon i Europa. Salsbiblioteken med alkovinredning kan 
dock fortfarande påträffas under 1600-talet, detta är en vidareutveckling av 
salsbiblioteken med båssystem. Alkovinredningen innebär att bibliotekssalen 
kännetecknas av alkover eller nischer längst väggarna, där hyllorna bildar 
vrår eller läsrum med böcker.45 I Sverige var Kungliga biblioteket ett tidigt 
exempel på gallerisalsbibliotek, då det uppfördes 1664. Det återuppbyggdes 
efter brand på 1700-talet som ett salsbibliotek.46  

Ungefär runt 1700-1760 återfinner man ett intresse för 
kabinettsbiblioteken, dessa bibliotek var inreda enligt ett båssystem och därav 
namnet. I dessa delade man upp en avdelning eller länga av byggnaden i 
kabinett eller bås. Detta för att skapa väggyta för böcker, men det minskar 
drastiskt ett rums volym och rymd. Systemet är ännu en vidareutveckling av 
det medeltida båssystemet.47 Under 1800-talet blev uppdelningen mellan 
bokmagasin och läsesal etablerad.48 Det var även under denna tid som den så 
kallade ”bokindustrin” har sin början. Industrialismen påverkade bokindustrin 
positivt genom förbättrade boktrycksmöjligheter samt utveckling av papper. 
Detta erbjöd möjlighet till förbättrad bokproduktion som i sin tur gjorde att 
                                                 
40 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 46. 
41 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 47. 
42 Dahl, Svend, (1961), Bokens historia, sid. 159. 
43 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 55. 
44 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 55. 
45 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 64. 
46 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 67, 118-119. 
47 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 118-119. 
48 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 129. 
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man fick fler böcker till försäljning.49 Marknadsföring och boklån började 
användas för att locka till läsning. Folkbildning var viktiga frågor både 
politiskt och socialt under det sena 1800-talet.50 1800-talet är de monumentala 
salsbibliotekens period.51 I USA hade man frambringad idén om public 
library, vilket bland annat innebar fri utlåning av böcker. Detta sprider sig 
genom hela Europa och leder till att 1900-talet blir folkbibliotekens stora 
århundrade.52 Utvecklingen i Sverige av public library idén börjar med 
Dicksonska biblioteket i Göteborg (1897), med en av höjdpunkterna 1928 
med Gunnar Asplunds bibliotek i Stockholm.53 

Under 1900-talet övergår man stilmässigt från klassicism till 
funktionalism, vilket i sig blev en internationell milstolpe. Open Acess –
systemet blir med tiden en nödvändighet bland folkbiblioteken i Sverige. 
Open Acess innebär bland annat att vetenskapliga resultat görs fritt 
tillgängliga för alla. I Asplunds bibliotek till exempel fanns inga gränser 
mellan magasin och utlåningsavdelningen vilket var en nyhet i Sverige när 
det begav sig.54 Bibliotekens placering och det ideala läget i staden eller i det 
mindre samhället blir någonting man alltmer börjar fundera över.55  

I slutet av 1990-talet går utvecklingen snabbt fram och tillbaka. 1960 till 
1970-talets bibliotek liknar basarer eller varuhus och det arbetas med att öka 
mångsidigheten i folkbiblioteken.56 Det är betongromantikens och 
jämställdhetens ideal som råder. I utformningen av biblioteken råder ofta 
avsiktlig enkelhet och monotoni.57 1970 till 1980-tal kommer datatekniken 
och förändrar synen på böcker och bibliotek enligt Vilma Hodászy Fröberg i 
Tystnaden och ljuset. Under 1980-talet återgår man till de stora bokhallarna 
med mycket rymd och volym.58 Biblioteksbyggnaderna och dess arkitektur 
influeras av de kulturella, politiska och sociala strömmingar som råder i 
världen och i det egna landet. De påverkas även av den tekniska utveckling 
som sker. Dessa strömningar/utvecklingar påverkar förutom bibliotekens 
utformning och arkitektur även de rådande bibliotekssystemen och själva 
användningen av biblioteket. Vilma Hodászy Fröberg kommenterar detta i sin 
bok Tystnaden och ljuset enligt följande: 

                                                 
49 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 152. 
50 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 156. 
51 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 159. 
52 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 156. 
53 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 199. 
54 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 201. 
55 Detta utvecklas mera i Tynell, Knut, (1937), Bibliotekens lokaler: bilder från moderna folkbibliotek. 
56 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 210. 
57 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 214. 
58 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 215. 
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Kanske det ändå är enklast att redovisa tystnaden och ljuset i termer av slutenhet och 
öppenhet. De lämnar en möjlighet att beskriva hur elitism ortodox åsiktsstyrning 
arkitektoniskt kan omgestaltas i förtegen slutenhet och mörker, medan ökad spridning av 
läskunnighet och bildning, demokrati och folklighet gärna kläs i former av social 
integration, öppnade rum, ljusa välvda salar, rymd och luft. Här kan man genom 
historien skönja en parallell utveckling mellan ideella faktorer inom samhällsliv, 
religion och politik och arkitektonisk gestaltning av de byggnader som skall 
förkroppsliga växlingarna inom tankevärlden och idealbildningen – biblioteken.59 

 

                                                 
59 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), sid. 240. 
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Undersökning 

Uppsala Universitetsbibliotek 

Historisk översikt 
Universitetet i Uppsala grundades 1477. I staden fanns då redan domkyrkans 
bibliotek. Ett egentligt universitetsbibliotek blev det inte förrän år 1620 då 
Gustav II Adolf donerade 4000 volymer och en årlig penningsumma för 
inköp till universitetet. Universitetsbiblioteket i Uppsala låg vid den tiden vid 
det som nu är S:t Erikstorg (år 1627). Byggnaden var emellertid inte lämplig 
bland annat på grund av fukt. Dessutom växte boksamlingen över tid och när 
biblioteket mottog ännu en stor donation, från Magnus Gabriel De la Gardie 
på 5000 volymer, blev platsbristen akut och biblioteket fick flytta till 
Gustavianum runt år 1690.60 Ett större bibliotek var ändå angeläget och 
planeringen av nya lokaler för den växande samlingen fortsatte. 
Projekteringen kantades av platsbrist, penningbrist och olika viljor om var 
biblioteket skulle ligga. Arkitekten som blev utsedd att göra ritningarna till en 
ny byggnad var Carl Fredrik Sundvall. Detta gjorde han under perioden 1813-
1821.61 Sundvall reviderade sin plan flera gånger men i slutänden blev det tre 
våningsplan med gallerier som skulle byggas. Överst skulle en festsal ligga 
som nåddes via ett rymligt trapphus.62 Den officiella invigningen av den ännu 
inte fullbordade byggnaden genomfördes år 1834, med kungen närvarande. 
Det var inte förrän år 1841 som boksamlingen flyttades och byggnaden 
faktiskt kom att fungera som bibliotek.63 Namnet på universitetsbibliotekets 
byggnad blev Carolina Rediviva, vilket betyder ”det återupplivade Carolina” 
och syftar på en byggnad som revs på 1700-talet, Academia Carolina.64 

                                                 
60 Carolina Rediviva: byggnadens historia från 1810-talet till 1980-talet = Carolina rediviva : the 
history of the building, (1986), sid. 5 även i Davidsson, Åke, (1971), Uppsala universitetsbibliotek 
1620-1970: en bildkrönika, ingen paginering. 
61 Wærn, Rasmus (red.), (2001), Guide till Sveriges arkitektur: [byggnadskonst under 1000 år], sid. 
314. 
62 Hornwall, Margareta, Lindgren, Margareta & Frick, Gunilla (red.), (1986), Carolina Rediviva: 
byggnadens historia från 1810-talet till 1980-talet, sid. 18. 
63 Hornwall, Margareta, Lindgren, Margareta & Frick, Gunilla (red.), (1986), sid. 93.  
64 Uppsala Universitet > om UU > Universitetsstaden Uppsala > Historiska kulturmiljöer > Carolina 
Rediviva 
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Sundvall hade ursprungligen tänkt att biblioteket skulle få ett annat namn som 
skulle vara en hyllning till Carl Johan den blivande kungen, men så blev inte 
fallet. Namnet Carolina Rediviva är det namn som löpande kommer att 
användas i texten på Uppsalas universitetsbibliotek.  

Efter det att Carl Fredrik Sundvall avslutat sitt arbete, följde ett antal 
arkitekter som alla bidragit med någonting till Carolina Redivivas utseende.  

Carl Johan Hjelm hette den arkitekt som tog över ansvaret för byggnadens 
arkitektur direkt efter Sundvall. Hjelm var ansvarig 1821-1841. Efter Hjelm 
kom Carl August Kihlberg 1888-1892, Axel Anderberg och Jöran Curman 
1934-1945 och slutligen Peter Celsing 1952-1971. Glappet mellan de olika 
arkitekterna beror bland annat på penningbrist, ett problem som funnits av och 
till under hela bibliotekets historia. Emellanåt har arbetet avstannat på grund av 
oenighet bland akademiker, styrelse och/eller byggherre/-ar. Arkitekterna har 
alla bidragit med sin expertis till att göra biblioteket färdigt samt till att bygga 
om det, och sist men inte minst för att säkra byggnaden från brandrisk.  

Arbetet har fortsatt för säkring av brandrisk och anpassning av lokalerna 
för att möta användarnas och den nya teknikens behov. Till exempel har en av 
läsesalarna under föregående år (2010) byggts om till en läsesal för 
gruppstudier för att tillgodose ett ökat behov av utrymme för just detta. 

Material 
För fortsatt analys kommer jag att använda mig av följande texter: Johan 
Dellbecks antikvariska kontrollrapport Carolina Rediviva, Uppsala 
universitetsbibliotek (Renovering 2003-2005); Hanna Östholms uppsats 
”Carolina Rediviva och de projekterade rummen”, vars syfte är att visa på 
funktionsblandning hos ett av Sveriges 1800-tals bibliotek; Hornwall, 
Lindgren och Fricks bok Carolina Rediviva: byggnadens historia från 1810-
talet till 1980-talet samt den sammanfattande versionen Carolina Rediviva: 
byggnadens historia från 1810-talet till 1980-talet = Carolina rediviva: the 
history of the building, bägge tar upp bibliotekets historia och arkitekter; Åke 
Davidssons Uppsala universitetsbibliotek 1620-1970: en bildkrönika och 
Ernst Areens ”När Carl XIV Johan skulle lägga grundstenen till Carolina 
Rediviva” ett häfte som berör grundstensläggandet och valet av byggnadens 
plats. Samuel Brings ”Carolina Rediviva – Några anteckningar till Uppsala 
Universitetsbiblioteks 300 – årsjubileum” samt P. Högbergs artikel ”Carolina 
Rediviva 100 år – En återblick på dess utveckling och byggnadshistoria”. 
Rasmus Wærns Guide till Sveriges arkitektur: [byggnadskonst under 1000 
år], är som namnet avslöjar en guidebok vars föresatser har varit att ge en 
samlad orientering av svensk arkitektur. En begränsad del av Uppsala 
universitets hemsida har också använts.  
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Arkitekter som har arbetat med Carolina Rediviva 
Carl Fredrik Sundvall var således den som fick uppdraget att utforma Uppsala 
universitets bibliotek och den byggnad som var tänkt att till viss del fungera 
som universitets huvudbyggnad i och med festsalen högst upp. Sundvall skall 
ha hyst en förkärlek till de gustavianska och de nyklassicistiska stildragen. 
Det gustavianska uttryckssättet innebar en återgång mot de antika stilidealen, 
med en strävan efter jämvikt och ”formernas renhet, proportionernas rytm och 
harmoni”.65 Nyklassicismen sammanfaller till viss del med den gustavianska 
tiden i Sverige och stildragen drar åt samma håll. Även nyklassicismen 
strävar efter antikens stilideal och vill komma åt den harmoni och enkelhet 
som fanns i det antika uttryckssättet. Arkitekturmässigt strävade 
nyklassicismen mot en formförenkling, man ville åt en enkelhet och 
uttrycksfullhet i själva konstruktionen. Detta kan förklara byggnadens 
avsaknad av svulstiga, yttre utsmyckningar vilket sannolikt skulle ha varit 
fallet om byggnaden hade haft drag från barocken.66 Skillnaden mellan den 
stilmässiga väg som Sundvall var inspirerad av och följde, gentemot andra 
alternativ som barocken är intressant. Sundvall valde en förhållandevis 
tillbakadragen utformning. Byggnaden har en sorts enkelhet över sig men är 
samtidigt pampig med sin storlek, sitt läge och de förändringar som andra 
arkitekter bidragit med. Sundvall gjorde flera olika omarbetningar av 
ritningarna. Slutligen skall någon form av konflikt med byggledningen ha 
uppstått. Detta ledde till att Sundvall sade upp sig. Han ”frånsade sig allt 
konstnärligt ansvar och vidare befattning med biblioteksbygget”.67  

Under den fortsatta ombyggnaden/tillbyggnaden av Carolina Rediviva, 
höll Carl Johan Hjelm i stort sett sin föregångares linje och reviderade inte 
Sundvalls ritningar så mycket utan snarare finslipade dem. I samförstånd med 
uppdragsgivaren mildrades dock Sundvalls gustavianska och nyklassicistiska 
tendenser. Exteriört ändrades färgsättningen, från puts i grått till gult.68 Det 
Hjelm främst ändrade på var interiören särskilt trapphus och festsal. De 
grekiska dragen fick stå tillbaka för det romerska, framtoningen blev mera 
skulptural och kraftfull vad gällde fasaden och inredningens dekor. Medan 

                                                 
65 Nordensvan, Georg, (1925), Svensk konst och svenska konstnärer i 19de århundradet. 1, Från Gustav 
III till Karl XV, sid. 46. 
66 Barocken ville ge ett intryck av rörelse genom att ha mycket skulpturer och ornament samt utskjutningar 
och inåtbuktande former i fasaden. Man försökte att förstärka intrycket genom lek med skuggor och olika 
sorters ljus. Barocken kunde i sitt utryck te sig tung, allvarlig, pampig och mörk. Cumming, Robert, 
(2006), Konst: [målarkonst, skulptur, konstnärer, stilar, skolor], sid. 163. 
67 Östholm, Hanna, ”Carolina Rediviva och de projekterande rummen” i Lychnos: årsbok för idé- och 
lärdomshistoria. 2009, Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala, 2009, sid. 214.  
68 Östholm, Hanna, (2009), sid. 220 och Carolina Rediviva: byggnadens historia från 1810-talet till 
1980-talet = Carolina rediviva : the history of the building, sid. 9. 
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Sundvall valt en mer sakral och avskalad framtoning i exteriör såväl som 
interiör, valde Hjelm en tyngre och kraftfullare profil.69  

Carl August Kihlberg byggde om festsalen till bokmagasin och den 
”monumentala”70 trappan som ledde upp till salen revs för att ge mera 
utrymme. Kihlberg försåg exteriören på byggnaden med de putsade 
hörnkedjorna och lade till de runda fönstren som kan ses ungefär på mitten av 
huset.71 Festsalen som numera behövdes för förvaring av böcker, försågs med 
magasingallerier. 

Under Axel Anderbergs tid förlängdes den bakre flygeln och fick full 
höjd. Vinkelrätt mot flygeln byggdes en läsesal med en halvrund utbyggnad, 
någonting som kallas absid och kan ses bland annat på kyrkor.72 Materialet 
som användes till fasaden var sandsten. Vestibulen fick tillbaka sitt 
ursprungliga skick och det skedde förändringar i några av boksalarna vad 
gällde värme och elinstallationer. Anderberg fick i uppdrag att göra 
ytterligare en tillbyggnad men han fullföljde inte uppdraget. Uppgiften och 
dess utförande fick tas över av Jöran Curman. Under hans översyn byggdes 
det utbyggnader på båda sidor om läsesalsbyggnaden i samma stil som 
huvudbyggnaden. 

Peter Celsing valde att använda sig av ett formspråk som bröt mot det 
tidigare. Den ena av påbyggnaderna fick en betongstomme som gjordes synlig 
för blotta ögat, den andra påbyggnaden domineras av glasytor och en 
betongfasad.73 

Carolinas plats i stadsbilden 
Carolina Redivivas plats i stadsbilden var aldrig självklar utan det var den 
dåvarande kronprinsen Carl Johan, tillika universitetskanslern, som under ett 
besök i Uppsala lade upp planerna för var universitets bibliotek skulle ligga.  

När man under promenaden hunnit till korsningen av Drottning- och Slottsgatorna 
framför det s.k. »Residensstallet», stannade kronprinsen och frågade de närvarande om 
»de ej ansåge denna plats dräglig och tjenlig för uppförandet av en större Academisk 
byggnad», var till samtliga svarade jakande. Kronprinsen sade då: »Nå väl, det är då 
avgjort». När sällskapet sedermera kommit till »Stadens Torg» vände Carl Johan sig 
mot slottsbacken och uttalade den åsikten, att en större byggnad uppförd på denna 
dominerande plats borde erbjuda en vacker anblick från torget, vari hela sällskapet 
återigen i all underdånighet instämde.74  

                                                 
69 Östholm, Hanna. (2009), sid. 220.  
70 Dellbeck, Johan, (2006), Carolina Rediviva, Uppsala universitetsbibliotek, Renovering 2003-2005, 
Antikvarisk kontrollrapport, sid. 4. 
71 Dellbeck, Johan, (2006), sid. 4. 
72 Dellbeck, Johan, (2006), sid. 4, Malmström, Sten, Györki, Iréne & Sjögren, Peter A., (2002) Bonniers 
svenska ordbok, 8., sid. 14. 
73 Dellbeck, Johan, (2006), sid. 5.  
74 Areen, Ernst, (1917), ”När Carl XIV Johan skulle lägga grundstenen till Carolina Rediviva.”, sid. 
230-231. 
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På detta sätt löstes placeringsbekymret med ett kungligt ingripande. Några av 
dem som i ”all underdånighet” bejakade det kungliga förslaget var 
prokanslern (även ärkebiskop vid den tiden) och rektor magnificus prof. 
Benjamin Höijer.75 Detta rojalistiska ingripande påverkar i högsta grad 
Uppsalas stadsbild än idag och påminner alla om den akademiska atmosfären. 
Några lovord för väl vald plats som uttalades var ”fritt stående Palats” […] 
”prydnad för själva Staden, synlig från de flesta prospecters huvudpunkter” 
och så vidare.76 Om kritiken var så överväldigande god för att en blivande 
kung valt platsen eller för att positionen faktiskt var bra, är svårt att säga. Att 
Carl XIV Johan och kungahuset haft stark koppling till Uppsala och dess 
universitet/bibliotek är lätt att se. Tanken var också att Carl Johan, dåvarande 
kronprins, skulle få äran att lägga grundstenen till Carolina Rediviva redan år 
1817 då bygget påbörjades. Så blev emellertid inte fallet. Carl XIV Johan 
besökte istället Uppsala år 1819 som kung för att lägga grundstenen till 
Carolina Rediviva, trots att man redan hunnit en bit på byggnaden. Det 
ceremoniella inslaget var för symboliskt värdefullt för att hoppas över. Carl 
Johan passade då även på att stödja byggnationen med 30 000 riksdaler.77  

Carolina - ett monumentalt bokpalats 
Carl Johan Hjelm, som var känd främst som dekorationsmålare vid Kungliga 
teatern hade gått som elev hos Deprez. Från denne införskaffade han sig sin 
arkitektkompetens.78 Om man läser Carolina Rediviva: byggnadens historia 
från 1810-talet till 1980-talet = Carolina rediviva: the history of the building, 
kan det anas en viss nedlåtenhet mot Hjelm från samtiden och mot det faktum 
att han i första hand var dekoratör för teatern. Han skall ha varit en 
”förvanskare” av Sundvalls arv och att Hjelm var teaterdekoratör skall ha 
”legat honom i fatet”.79 Han ansågs inte främst vara en arkitekt. Byggnationen 
av Carolina Rediviva verkar vara hans enda uppdrag som arkitekt.80  

I en antikvarisk kontrollrapport från 2006, nämner författaren Johan 
Dellbeck en kulturhistorisk värdebeskrivning som gjorts på Carolina Rediviva 
av antikvarien Marianne Jonsson. I beskrivningen nämns det ”dominerande 
läget”, men man påtalar även dess värde från en samhällsmässig 

                                                 
75 Areen, Ernst, (1917), sid. 230. 
76 Areen, Ernst, (1917), sid. 232. 
77 Östholm, Hanna, (2009), sid. 219. 
78 Deprez var en fransman som studerat arkitektur och hade en särskild böjelse för de antika formerna 
och han var känd för sin fantasi, uppfinningsrikedom och känsla för att förutse perspektiv och 
ljuseffekter. Projekt Runeberg > Svenskt biografiskt handlexikon > D > Desprez. 
79 Carolina Rediviva: byggnadens historia från 1810-talet till 1980-talet = Carolina rediviva: the 
history of the building, sid. 9. 
80 Carolina Rediviva: byggnadens historia från 1810-talet till 1980-talet = Carolina rediviva: the 
history of the building, sid. 9. 
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utgångspunkt.81 Där man bland annat kan se byggnaden som konkret 
arkitekturhistoria på plats, arkitektonisk historia som man kan besöka och ta 
på, vilket är en värdefull resurs för framtiden. Jonssons värdebeskrivning 
utrycker sig på följande sätt om Carolina Rediviva: 

Symbolvärden: Det är landets första byggnad som uppförts som offentligt bibliotek. 
Byggnaden har fungerat för sitt ursprungliga ändamål i över 150 år. Den har ett 
dominerande läge i stadsbilden och är en av Uppsalas mest kända byggnader. 

Samhällshistoriska värden: Carolina Redivivas byggnadshistoria speglar samhällets syn 
på kunskap och utbildning, samt utvecklingen av trycksaksproduktionen. Nya 
byggnadstekniker och material har styrt utvecklingen, för att uppnå det för 
verksamheten mest centrala målet, brandsäkerheten.  

Byggnadshistoriska värden: Byggnaden präglas av flertal ombyggnationer, som 
avspeglar arkitektutvecklingen och olika epokers byggnadskonstruktion. Samtliga 
byggnadsskeden är välbevarade och tydligt avläsbara, både i interiör och exteriör.82  

Ett annat sätt att beskriva byggnaden är som i artikeln ”Carolina Rediviva 100 
år: en återblick på dess utveckling och byggnadshistoria” av Johan Paul 
Högberg.  Författaren använder ord som monumental när han talar om 
trappan som gick upp till festsalen.83 På Uppsala universitets hemsida 
beskriver man byggnaden som ett ”bokpalats” när det var nybyggt och hur 
Carolina Rediviva till viss del användes som huvudbyggnad för 
universitetet.84 Detta på grund av den stora festsalen som fungerade som 
solennitetssal med ett ”magnifikt trapphus”.85 Ordet bokpalats återknyter till 
tanken om slott, storskalighet och om någonting grandiost.  

Analys 
Hornwall, Lindgren och Fricks bok Carolina Rediviva: byggnadens historia 
från 1810-talet till 1980-talet med dess engelska summering gör en historisk 
översikt av Carolina Redivivas byggnadshistorik som den såg ut fram till 
1980-talet. Boken tar upp problem som uppstått, kritik som funnits till 
byggnaden eller liknande och har många bilder och ritningar för att 
komplettera texten. Texten består mest av beskrivande delar och skulle med 
Ingemark Milos vokabulär falla under kategorin deskriptiv kritik. Texten har 
även vissa inslag av jämförelse, normativ kritik. Boken är mer upplysande till 

                                                 
81 Dellbeck, Johan, (2006), sid. 6. 
82 Dellbeck, Johan, (2006), sid. 6. 
83 Högberg, Johan Paul, ”Carolina Rediviva 100 år.: en återblick på dess utveckling och 
byggnadshistoria”, i Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, 1942:29, sid. 4. 
84 Uppsala Universitet > om UU > Universitetsstaden Uppsala > Historiska kulturmiljöer > Carolina 
Rediviva 
85 Uppsala Universitet > om UU > Universitetsstaden Uppsala > Historiska kulturmiljöer > Carolina 
Rediviva 



 28 

sin karaktär och har med Markus och Camerons värdebaserade synsätt en 
utbildande läggning. Texten ger en rätt grundlig bild av arbetet med 
byggnaden utan att det blir alltför invecklat. Vissa ord och meningar sticker 
ut från det i övrigt refererande eller berättande sammanhanget. Det är ord som 
exempelvis ”domineras huvudlängan” och ”drastisk stegring”.86 När trappor 
och trapphus beskrivs används ord som ”ett monumentalt trapphus tillagt” 
och ”storslaget trapphus”.87 Andra saker texten hävdar är ”restaurering av 
obestridligt estetiskt värde” och när det kommer till byggnadens läge skriver 
författarna till boken att Carolina Rediviva är en ”byggnad som ingen kan 
undgå att lägga märke till […]” och ”redan läget är exceptionellt”.88 

Carolina Rediviva: byggnadens historia från 1810-talet till 1980-talet = 
Carolina rediviva: the history of the building är den förkortade och 
omredigerade versionen av den ovan avhandlade boken. Vilket följaktligen 
betyder att även detta häfte är en kortfattad historisk översikt av Carolina 
Redivivas byggnadshistoria bestående främst av deskriptiv kritik med vissa 
inslag av normativ kritik. Informationen är väldigt översiktlig och ger en god 
första överblick över Carolina Redivivas tillkomst och arkitekter men man 
bör läsa boken för mer ingående detaljer. 

Den antikvariska kontrollrapporten Carolina Rediviva, Uppsala 
universitetsbibliotek (Renovering 2003-2005) är just en rapport där man 
redovisar de renoveringar och ombyggnationer som gjorts under den 
tidsperiod som rapporten avser att behandla. Rapporten innehåller även en 
historisk översikt över tidigare byggnationer och arkitekter som bland annat 
är hämtad från Hornwall, Lindgren och Fricks bok Carolina Rediviva: 
byggnadens historia från 1810-talet till 1980-talet. Den historiska delen är 
återberättande utan egna erfarenheter eller ett tydligt jag som framträder och 
kan delvis falla under Ingemark Milos deskriptiva kritik. Övrig text är 
redovisande till sin karaktär med ett fåtal bilder infällda för att illustrera eller 
påvisa vad som renoverats eller byggts om. Det fanns ingen tydlig 
opinionsbildande eller undervisande ton i texten som gör att rapporten på ett 
tydligt sätt faller under någon av Markus och Camerons kategorier. Men 
genom att texten tydligt redan i sin rubrik utger sig för att vara en rapport ger 
detta texten en informativt eller bildande status, vilket placerar den närmare 
den utbildande kategorin än den opinionsbildande. Rapporten har vissa 
meningar som står ut över mängden exempelvis ”[…] första byggnaden i 
Sverige som uppfördes specifikt som bibliotek […]” eller ”biblioteket blev en 
monumentalbyggnad i strikt nyklassicistisk stil med slätputsade fasader. 

                                                 
86 Hornwall, Margareta, Lindgren, Margareta & Frick, Gunilla (red.), (1986), sid. 12, 14. 
87 Hornwall, Margareta, Lindgren, Margareta & Frick, Gunilla (red.), (1986), sid. 20. 
88 Hornwall, Margareta, Lindgren, Margareta & Frick, Gunilla (red.), (1986), sid. 68, 92. 
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Huvudentrén försågs med en kolonnad och kröntes av en balustrad.”89 Samt 
omnämnandet av den ”monumentala trappan” och att byggnaden är ett statligt 
byggnadsminne.90 

Rasmus Wærns Guide till Sveriges arkitektur: [byggnadskonst under 
1000 år], är en guidebok vars föresatser är att ge en kort översikt av svensk 
arkitektur. Boken tar upp flertalet byggnader där Carolina Rediviva är en av 
dem. Carolina Redivivas upphöjda placering omnämns bland annat i texten 
och byggnaden beskrivs som en ”Uppsalafierad” version av Stockholms slott, 
som man kan se i citatet nedan. 

 Karl-Johanstidens mest monumentala arkitektursatsning är också Uppsala Universitets 
dominerande byggnad. Den blev i det yttre en uppsaliensisk version av det 
stockholmska Slottet, också lika behärskande med sitt höjdläge och axiala närmande 
från stadskvarteren.91 

Här jämförs biblioteket med ett kungligt slott (se citatet ovan), i kombination 
med påpekandet av Carolina Redivivas upphöjda läge och storlek. Ur ett 
maktperspektiv kan detta hänföras till Doveys tankar kring ”Coersion” eller 
tvång, där en av undergrupperna till ”Coersion” är det rumsliga dominerandet 
vilket föringar det mänskliga objektet genom dess överdrivna skala och 
dominerande läge. Pierre Bourdieu undersöker i The Love of Art 
museibesökare. Enligt Bourdieu påverkade besökarnas kulturella och sociala 
kapital om de gick till museet och hur de betraktade verken. I detta fall 
bibliotekets exteriör och placering samt de signaler exteriören projicerar.92 
Det var alltså individernas utbildning och sociala sammanhang som avgjorde 
om de besökte ett museum eller hur de betraktade konsten. Individernas 
bakgrund (eller habitus) kan påverka hur de uppfattar byggnadens estetik. 
Individernas habitus påverkar om de tolkar biblioteket som någonting de har 
nytta av, en byggnad för lärande och utveckling, eller om byggnaden och dess 
exteriör blir avskräckande. Carolina Rediviva var tänkt att användas av 
akademiker och studenter inom universitetet. Om man inte tillhörde den 
världen kunde det vara svårt att veta vad som hände inom det 
verksamhetsområdet. Rasmus Wærns bok är en guidebok, följaktligen en bok 
vars syfte är att locka människor att bli intresserade av det som erbjuds och 
vilja besöka objektet i fråga, vilket märks i texten. Ser man till citatet ovan ger 
byggnaden intryck av att vara en stor slottsliknande byggnad vilket tillsammans 

                                                 
89 Dellbeck, Johan, (2006), sid. 3. 
90 Dellbeck, Johan, (2006), sid. 4. 
91 Wærn, Rasmus (red.), (2001), sid. 314. 
92 Bourdieu, Pierre & Darbel, Alain, The love of art: European art museums and their public, Polity, 
Cambridge, 1991, sid. 44. 



 30 

med de inslängda kungliga referenserna i texten, ger en extra krydda och 
anledning till varför människor bör besöka byggnaden.  

Åke Davidssons bok Uppsala universitets bibliotek 1620-1970. En 
bildkrönika är en krönika bestående av bilder, väldigt lite text och den text 
som finns faller under kategorin bildtext. Bildtexterna i denna bok bildar på 
sina ställen små historier om varje bild där de beskriver vad bilden föreställer. 
Om bilden exempelvis föreställer en bibliotekarie, berättar bildtexten om när 
personen kom till Uppsala, dess utbildning och så vidare. I Davidssons bok 
finns bilder på olika böcker, teckningar på bibliotekets äldsta byggnad, 
fotografier och mycket annat. På grund av att boken främst består av bilder 
och väldigt lite text är det svårt att göra en bedömning av vilken av Ingemark 
Milos kategorier som boken textmässigt faller under. Samma gäller vid 
bedömning utifrån Markus och Camerons kategorier. Det är svårt att se om 
texten är utbildande eller opinionsbildande. Boken beskriver bibliotekets 
historia och vad som finns samt till viss del på vad man fått. Krönikan är till 
viss del självberöm genom bild och text.  

”Carolina Rediviva och de projekterande rummen” har skrivits av Hanna 
Östholm. Hennes uppsats har tagits in i Lychnos: årsbok för idé- och 
lärdomshistoria. 2009. Uppsatsen har både en empirisk och en analytisk del. 
Med dessa delar utgör uppsatsen en studie av Uppsala universitetsbibliotek 
Carolina Rediviva, ur rumsliga, funktionella och manifesterande aspekter. 
Studiens syfte är, menar Östholm, att visa på funktionsblandningen hos ett 
tidigt offentligt bibliotek.93 Östholm börjar med en beskrivande del som tar 
upp byggnadens arkitekter, uppbyggnad, ombyggnader/tillbyggnader, samt 
hur Carl Johan valde byggnadens placering. Uppsatsen beskriver en analys av 
olika ritningar av byggnaden och tar upp olika teorier om rum. Östholms text 
har inslag av alla Ingemark Milos kategorier av kritik, deskriptiv kritik, 
normativ kritik och tolkande kritik. Detta genom att författaren har en 
beskrivande del, deskriptiv kritik men även en analytisk del där byggnadens 
ritningar bedöms, normativ kritik. Vad gäller den tolkande kritiken finns den 
insprängd på ett par ställen i uppsatsen vilket ger krydda till resonemangen 
och en känsla av en person bakom texten, utan att den tolkande kritiken på 
något sätt tar över eller är i hög grad framträdande. Uppsatsen kan både skapa 
opinion och vara utbildande till sin karaktär då den har inslag av bägge 
aspekterna. Den utbildande delen väger dock något tyngre. Vad gäller 
maktaspekterna finns i studien vissa uttalanden som stödjer en av ”Coersion” 
(tvång) undergrupperna nämligen att rumsligt dominera. Detta framkommer i 

                                                 
93 Östholm, Hanna, (2009), sid. 211. 
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meningar som ”avsikten var att byggnaden skulle ge ett strängt 
överväldigande intryck genom dels sitt läge, dels sina proportioner.”94 

En av byggnadens styrkor är att människor fortfarande talar om 
biblioteket och byggnaden som någonting intressant. Samuel E. Brings artikel 
”Carolina Rediviva – Några anteckningar till Uppsala Universitetsbiblioteks 
300 – årsjubileum” från 1921 menar att Carolina var intressant och hade ett 
arv att förvalta95. Även mera samtida källor som Hanna Östholms uppsats 
Carolina Rediviva och de projekterande rummen diskuterar Carolina och dess 
uppbyggnad ur olika aspekter. Östholm menar i sin uppsats att byggnaden 
saknar referenser till sitt akademiska syfte i det yttre men påstår samtidigt att 
det var ”[…] ett tidstypiskt sätt att hålla samman universitetsarkitekturen 
[…]”, således att inte ha akademiska referenser i exteriören var typiskt för 
tiden och den akademiska arkitekturen.96 Östholm benämner även byggnaden 
som ett ”[…] nyklassicistiskt tempelbygge […]”,97 vilket återknyter till 
Sundvalls sakrala stilideal och tanken på någonting som är mer än enbart 
arbetarrelaterat. Det anger ett högre syfte, både ur en teologisk synvinkel och ur 
en kunskapsaspekt.  

Bring menar i sin artikel Carolina Rediviva – Några anteckningar till 
Uppsala Universitetsbiblioteks 300 – årsjubileum att universitetsbiblioteket 
hade hunnit utvecklats till en betydelsefull institution och avslutar sin artikel 
med att säga:  

Universitetsbiblioteket har förvisso rätt att icke bli förbisett eller försummat, då det fyllt 
och kommer att fylla en så oerhört viktig roll i vår kulturella odling, och på dessa vilar 
dock, trots alla bolschevikiska tendenser, vårt materiella välstånd. Att bibliotek och 
böcker utgöra en av de mest verksamma och fruktbärande kulturfaktorerna, torde 
numera ingen våga bestrida.98  

Bring pekar här på en trend som innebar att en intellektuell elit knutna till 
Carolina Rediviva, skulle slåss för arbetarnas skull. Kopplingen kan säkert 
vara riktig. Fler liknande trender är exempelvis utlåning av böcker av och till 
nykterhetsföreningar samt de ansträngningar som gjorts av bland annat 
kyrkan för att sprida läskunnigheten. Carolina Rediviva var ju planerad av en 
specifik samhällsklass för en högre samhällsklass. Jan Ristarp menar i sitt 
kapitel ”Syns demokratin utanpå?” i boken Bibliotek och arkitektur: 
byggnader, rum, samlingar (2002) att:  

                                                 
94 Östholm, Hanna, (2009), sid. 217. 
95 Bring, Samuel E., (1921) Carolina Rediviva: några anteckningar till Uppsala universitetsbiblioteks 
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96 Östholm, Hanna, (2009), sid. 245. 
97 Östholm, Hanna, (2009), sid. 245. 
98 Bring, Samuel E., (1920), sid. 15. 
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Eftersom offentliga byggnader är ett så starkt och i mångas föreställningsvärld 
dominerande utryck för sin tid, bör inte deras utformning få styras av tankegods som 
vilar på rester från en gången tids odemokratiska värderingar. Värderingar som blir 
tydliga har ju ofta en benägenhet att bli vanliga.99  

Det som Ristarp talar om i citatet ovan, är att föreställningar om 
klasskillnader, annorlunda bakgrund, olika socialt och kulturellt kapital kan 
verka tydligare och starkare än vad de egentligen är. Dessutom kan 
skillnaderna förstärkas genom att byggnaderna som byggts tidigare i landets 
historia fortfarande finns kvar och det som arkitekturen förmedlar påverkar än 
idag hur människor känner för byggnaderna och skriver om dem. I Carolina 
Redivivas fall beskrivs byggnaden fortfarande på 2000-talet som ”en 
uppsaliensisk version av det stockholmska Slottet”. 100   

Vad gäller beskrivningarna av maktperspektiv i de texter som berör 
Carolina Redivivas arkitektur kan man främst urskilja tre av Markus och 
Camerons ”makt över” begrepp: ”Authority” (auktoritet), ”Coersion” (tvång) 
och ”Force” (kraft). Begreppet ”Force” passar in då byggnaden som sådan har 
tjocka väggar, dörrar och ett visst mått av säkerhets anordningar vilket kan 
uppfattas som en kraft-/maktutövning. Väggar, dörrar och säkerhetsaspekter 
inte bara skyddar utan stänger även ute/inne. Vad gäller begreppet ”Coersion” 
(tvång) finns det fog för att tolka texternas beskrivningar som att Carolina 
rediviva dominerar rummet. Markus och Cameron menar att en byggnad 
genom överdriven skala och dominerande läge kan förringa det mänskliga 
objektet. Detta är ett uttryck som betyder att makten är nödvändig för 
framställningen.101 Mycket i materialet beskriver byggnadens placering, dess 
upphöjda läge och storlek vilket kan tolkas som rumslig dominans. 
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Dicksonska biblioteket 

Historisk översikt 
Dicksonska biblioteket är ett folkbibliotek ritat av Hans Hedlund. Det ligger 
på Södra Allégatan 4 i Göteborg. Biblioteket invigdes år 1897.102 Dicksonska 
är ett av landets första folkbibliotek och byggnaden fungerade som bibliotek 
ända fram till 1967, varpå biblioteket flyttades till annan plats. Ett av 
byggnadens särdrag är att den domineras av en diagonal då entrén förskjutits 
mot ena hörnet.103 I en artikel från Göteborgsposten kan man läsa att denna 
byggnad var Hans Hedlunds första jugendhus.104 Biblioteket hade, innan 
flytten till den för ändamålet uppförda byggnaden, varit inhyst på andra 
våningen i ett hus på Haga Östergata i Göteborg.105 Jugend var en motsats till 
periodens akademiska stilideal, formspråket var böljande, inriktat på yta och 
det organiska, inspirerat av naturen. Nya byggnadsmaterial som glas och 
gjutjärn blandandes med traditionella material, vilket i sig gav ett nytt 
formspråk men även en materialestetik som var ny.106 

Byggnaden kom till efter donationer från släkten Dickson som i grunden 
kom från Skottland. Robert Dickson kom till Göteborg 1782 och var på 
ålderns höst en ivrig filantrop och gynnare av folkbildning. Det filantropiska 
arbetet fortsattes av sonen James som vid sin död gynnade biblioteket med ett 
generöst testamente. Efter James Robertson Dicksons död övertogs ansvaret 
för biblioteket av Robert Dicksons stiftelse. I och med det fastställdes de 
regler av stiftelsen som bland annat sade att biblioteket var öppet för alla, 
oberoende av förmögenhetsvillkor och ställning.107 I en senare version av 
reglerna kan man läsa att de ändrat formuleringarna till att ”biblioteket är fritt 
och tillgängligt för var och en som följer meddelade ordningsföreskrifter. […] 
Besökare skola iakttaga ett stillsamt uppträdande och undvika högljutt tal och 
onödiga samtal.”108  

Robert Dicksons stiftelse, hade bland annat som mål, att minska den 
bostadsnöd som fanns. Stiftelsen donerade pengar enkom för att det skulle 
byggas bostäder åt arbetarna. Av den hyra som kom in skulle 10 procent gå 
tillbaka till arbetarklassen genom att pengarna investerades i institutioner som 
arbetarna kunde använda och ha nytta av. I artikeln ”Göteborgs folkbibliotek 
jubilerar” formulerar man sig så här: 
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De är dessa 10 proc., som af en af Robert Dicksons söner James Dickson föreslogs böra 
användas till det bibliotek, som kom att fylla en så stor mission i stadens andliga lif.109  

Dicksonska folkbiblioteket blev till under en tid då det rådde mer eller mindre 
misär bland en befolkning som växte. Det fanns få jobb och man ville att 
människor hellre skulle ta till läsning i stället för sprit.110 I början av 1930-
talet skedde vissa ombyggnationer på grund av platsbrist och det allmänna 
slitaget av byggnaden. I Biblioteksbladet kommenterades ombyggnationen på 
detta vis:   

Det skall visserligen för ingen del bestridas att Dicksonska biblioteket i vad man 
verkligen vågar kalla dess nya gestalt är ofantligt mycket bättre skickat än tidigare att 
fylla sin uppgift, men proportionsvis liten får denna biblioteksbyggnad anses vara.111  

I skrivande stund har Dicksonska biblioteket en annan funktion och ett annat 
namn, Allégården. I byggnaden, som tidigare var ett bibliotek, utövas diverse 
kurs- och programverksamhet för den äldre generationen, pensionärerna, i 
regi av ”Allégårdens Pensionärsförening – den aktiva föreningen”.112 Det 
bibliotek som fungerar som stadsbibliotek nuförtiden ligger vid Götaplatsen i 
Göteborg. Det som betonas mest i materialet är den Dicksonska familjen och 
dess donation till biblioteket, bibliotekets byggnad och underhåll. Men även 
att Dicksonska folkbiblioteket var landets första folkbibliotek samt att 
arkitekten Hans Hedlund blandade stilar med inslag från jugend, amerikanska 
influenser och en förnimmelse av ”gammal nordisk karaktär”113. Vad den 
”gamla nordiska karaktären” består av framgår inte i materialet på ett tydligt 
sätt.  

Material 
Det material som kommer att användas för den fortsatta analysen är artikeln 
”50 år - och sedan?” av Georg Brittberg, guideboken Guide till Sveriges 
arkitektur: [byggnadskonst under 1000 år], Martin Rörbys katalog 
Architecture in Sweden: function, design and aesthetic through the ages, 
häftet med låneregler Göteborgs stads folkbibliotek – underrättelser och 
regler för besökare och låntagare, artikeln ”Göteborgs folkbibliotek 
jubilerar” (1912) och artikeln ”Folkbibliotekslokaler i Göteborg” av Nils 
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Genell, samt Atlestam, Bergmark och Halászs bok Fullbokat: Göteborgs 
folkbibliotek 1862-1997. 

Dicksonska – en borg för folkligt tänkande 
Hans Hedlund den arkitekt som ritat Dicksonska biblioteket var liksom 
donatorn Dickson, engagerad i folkbildningsfrågor.114 Detta var antagligen en 
av anledningarna till att just Hedlund valdes till uppdraget. Hedlund var en av 
de första professorerna i husbyggnad och var efter en studieresa till USA 
bland annat inspirerad av modern amerikansk arkitektur, jugend samt en 
arkitekt som hette H H Richardson. Man kan läsa i Guide till Sveriges 
arkitektur: [byggnadskonst under 1000 år] att det finns tydliga referenser till 
Richardsons byggnadsstil: ”Dicksonska biblioteket bär med sin asymmetriska 
komposition, sina rundbågiga valv och rustika materialeffekter tydliga spår av 
Richardssons arkitektur.”115  

I en utställning 1947 som berörde tre olika teman: hur det varit, nuet och 
framtiden, fanns en av Hedlunds fasadritningar av Dicksonska. Om denna 
ritning och byggnaden i sig själv menar Georg Brittberg, författaren till 
artikeln ”50 år - och sedan?” att:  

Den verkar åtskilligt antikverad vid en jämförelse med moderna bibliotek, men man må 
erinra om, att denna byggnad var den första som byggdes i Norden för enbart 
folkbiblioteksändamål, och att den av samtiden prisades för sin ändamålsenlighet och 
vackra arkitektur.116 

Samtiden skall enligt ovanstående citat, ha hyllat biblioteket för att det var så 
väl anpassat för sitt ändamål och på samma gång vackert. Om man läser 
boken Fullbokat: Göteborgs folkbibliotek 1862-1997 kan man se att det har 
funnits de som inte varit lika förtjusta. Här kan man läsa hur det hade 
framförts kritik mot svenskarnas oförmåga att dekorera rum.117 

I Göteborg fanns en donationstradition och Dicksonska folkbiblioteket 
var ett donationsbibliotek.118 Biblioteket levde på donationer för att gå runt 
fram till 1920-talet då staden Göteborg tog över försörjningen.119 Detta 
innebar att biblioteket fram till stadens övertagande var beroende av att det 
fanns välvilligt inställda människor, med en ekonomi som tillät dem att vara 
givmilda. Enligt boken Fullbokat: Göteborgs folkbibliotek 1862-1997 blev 
Dicksonska folkbiblioteket aldrig av med stämpeln av att vara ”[…] en 
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välgörenhetsinrättning för de mindre bemedlade.”120 Denna vilja att skänka 
pengar till bibliotek och skolor var sprungen ur de sociala problem som fanns. 
Göteborgs snabba omvandling som bland annat berodde på att handeln och 
industrin expanderade, ledde till fattigdom, arbetslöshet, spritmissbruk och 
brist på bostäder i stället. Misären skall ha varit störst i stadsdelen Haga, 
därav bibliotekets placering.121 

Dicksonska familjen som biblioteket fick sitt namn av var en släkt av 
brukspatroner och handlare som genom åren samlat på sig ett ekonomiskt 
kapital.122 De hade så pass mycket pengar att de kunde donera dem till ett 
bibliotek. Dicksonska bibliotekets första placering, i en lägenhet i stadsdelen 
Haga, var ingen slump. Det var ett medvetet val av upphovsmän och 
byggherrar på grund av stadsdelens arbetarklasstämpel. Göteborg var från 
början en stad som var skiktad, där över- och medelklassen bodde på ett visst 
område eller i vissa stadsdelar. Arbetarna var hänvisade till andra 
stadsdelar.123  

Analys 
Dicksonska bibliotekets ”nya” byggnad på Södra Allégatan 4 har beskrivits 
på följande vis i katalogen Architecture in Sweden: function, design and 
aesthetic through the ages, som behandlar svensk arkitektur:  

This library was an irregular creation perhaps more like an old castle than anything else. 
Each different part of the building was given a form appropriate to its particular func-
tion, and the parts were then joint together into a larger whole.124 

I detta citat liknas det Dicksonska biblioteket vid ett gammalt slott eller borg 
beroende på hur man väljer att tolka det engelska ordet ”castle”. Ordet slott är 
samma ord som använts i beskrivningen av Carolina Rediviva. Dessa två 
biblioteksbyggnader är dock inte speciellt lika utseendemässigt eller till 
vilken målgrupp de riktar sig till. Carolina Rediviva vände sig till studerande 
medan Dicksonska folkbiblioteket avsåg att härbärgera arbetare och 
tillfredsställa deras lust för läsning. Katalogen Architecture in Sweden: 
function, design and aesthetic through the ages producerades i samband med 
en utställning och är liksom guideboken till för att visa upp det bästa eller 
sämsta av någonting. Denna katalog visar upp olika byggnader eller 
byggnadsplaner i ord och bild. Upplägget i katalogen är främst att visa upp de 
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olika byggnationerna från en fördelaktig sida, med en kortare bildtext under 
varje bild.  

Artikeln ”Göteborgs folkbibliotek jubilerar” är kortfattad, mer som en 
notis till sitt format och ger inte något utrymme åt personliga reflektioner 
eller direkta jämförelser. Artikeln uttrycker att ett folkbibliotek skulle berika 
arbetarnas ”andliga lif”.125 Ambitionen med biblioteket verkar enligt detta 
uttalande vara att stimulera arbetarnas kulturella tillväxt. Georg Brittbergs 
artikel ”50 år – och sedan” beskriver i första hand en utställning som gjordes 
med teman som behandlade bibliotekets historia, framtid och var biblioteket 
var just nu. Artikeln i sig är beskrivande och passar ur den aspekten in som 
deskriptiv kritik.  

Bloggen Haga i Göteborg kan bedömas i två plan. Bloggen som media är 
personligt och jämförbar med en dagbok som används för att sprida åsikter på 
Internet.126 Man kan bedöma innehållet efter mediet men granskningen kan 
också ske utifrån innehållets karaktär, dess fakta nivå och skribentens 
bakgrundskunskap. Ne definierar företeelsen blogg på detta vis:  

blogg (av engelska weblog och svenska webblogg), personlig och öppen dagbok eller 
logg på webben. En typisk blogg består av regelbundna skriftliga inlägg med personligt 
hållna iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella händelser, vanligtvis med länkar till 
relaterade webbsidor, artiklar och bloggar samt ibland med bilder och/eller videor. Varje 
blogginlägg har datumangivelse och bloggens läsare har möjlighet att publicera 
kommentarer i anslutning till dessa.127 

Ne betonar att det finns olika typer av bloggar. Det finns både privata och 
professionella bloggare. Det faktum att bloggen Haga i Göteborg är just en 
blogg kan enligt Ingemark Milos modell tolkas som att inlägget faller under 
tolkande kritik. I detta fall är det en museipedagog som driver bloggen och de 
fakta som finns i inlägget överensstämmer med övrig tillgänglig information 
angående Dicksonska biblioteket. Inläggen är till sin karaktär, kortfattade, 
snarast deskriptiva. Enligt Markus och Camerons teori är bloggen mer 
utbildande än opinionsbildande. Man kan uttrycka det som att bloggen som 
media har en tolkande karaktär men att det inlägg som använts nedan i denna 
uppsats ligger närmare den deskriptiva kritiken.  

Huset är fantasifullt, egensinnigt och oregelbundet. Den dominerande stilen är jugend 
men det finns även gammal nordisk karaktär i stilen. Materialet är ljus natursten. 

Byggnaden har alltid varit ett kärt inslag i Hagas stadsbild och var en viktig kulturell 
samlingspunkt för Hagaborna.128 

                                                 
125 Göteborgs folkbibliotek jubilerar., (1912), (sid. 36). 
126 Blogg: Haga i Göteborg. Stadsdel: Allégården/Dicksonska folkbiblioteket. Bloggen drivs av Pontus 
Forslund, Museipedagog på Göteborgs stadsmuseum. Besökt: 2010-04-14, kl 11.15. 
127 Blogg. http://www.ne.se/lang/blogg, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-03-29. 
128 Blogg: Haga i Göteborg. Stadsdel: Allégården/Dicksonska folkbiblioteket, Besökt: 2010-04-14, kl 
11.15. 
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Ingrid Atlestam, Madeleine Bergmark och Eva Halász har skrivit boken 
Fullbokat : Folkbibliotekens historia i Göteborg 1862 – 1997. Boken är en 
historisk skildring av ett bibliotekssystem eller ett biblioteks historia på en 
specifik geografisk plats. I Fullbokat redogörs till exempel hur idén om ett 
upplyst folk har tolkats över tid, av bland annat politiker och 
biblioteksanställda, samt hur denna idé har förvaltats och levt vidare. Boken 
är byggd på arkivmaterial och intervjuer. I texten finns artiklar insprängda i 
övrig textmassa vilket skapar intresse för det berättade. Publikationen bygger 
främst på deskriptiv och normativ kritik med få eller inga inslag av tolkande 
kritik. Till sin karaktär är boken informativ och därför snarare utbildande än 
opinionsbildande, även om Fullbokat kan användas för diskussion och för att 
jämföra olika städers/geografiska områdens bibliotekssystem. Förordet i 
boken Fullbokat slår an tonen via följande citat: 

Ett humanistiskt ideal utgör grunden för folkbiblioteken i Norden. Dess vision är ett 
demokratiskt samhälle av fria och upplysta medborgare beredda att ta ansvar för sig 
själva och visa solidaritet med andra människor.  

Fantasi, kunskap och fritt flöde av information till alla människor på lika villkor är 
medel för att uppnå detta goda samhälle.129 

Bruksfamiljen Dickson och det Dicksonska biblioteket omnämns på flera 
ställen och ett av syftena med bibliotek, som sockenbibliotek ”[…] var 
folkuppfostran såväl kunskapsmässig som moralisk.”130 Detta gjorde att under 
längre tid ”[…] ansågs andelen utlånad facklitteratur vara ett mått på 
bibliotekets kvalitet”.131 Dicksonska biblioteket var det ”[…] första 
byggnaden i Skandinavien uppfört just för ändamålet att vara 
folkbibliotek.”132 Det Dicksonska biblioteket beskrivs även på detta sätt i 
boken: 

[…] präktiga läge, sin vackra yttre arkitektur.133 
 
[…] denna unika biblioteksbyggnad var imponerande.134 

I dokumentationen kring Dicksonska betonas att biblioteket var tänkt att 
fungera som ett bibliotek för arbetarna och inte för någon överklass eller 
akademikerkår. Familjen Dickson var väldigt intresserad av 
folkbildningsfrågor och hade en ambition att läslust och kunskap skulle 

                                                 
129 Atlestam, Ingrid, Bergmark, Madeleine, Halász, Eva, (1997), sid. 9. 
130 Atlestam, Ingrid, Bergmark, Madeleine, Halász, Eva, (1997), sid. 17. 
131 Atlestam, Ingrid, Bergmark, Madeleine, Halász, Eva, (1997), sid. 17. 
132 Atlestam, Ingrid, Bergmark, Madeleine, Halász, Eva, (1997), sid. 66. 
133 Atlestam, Ingrid, Bergmark, Madeleine, Halász, Eva, (1997), sid. 66. 
134 Atlestam, Ingrid, Bergmark, Madeleine, Halász, Eva, (1997), sid. 67. 
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spridas längre ned i samhällsklasserna.135 Byggnaden som helhet faller främst 
under Doveys kategori ”Force” (kraft), genom byggnaden hade och har 
fortfarande maktutövandeaspekter som dörrar och väggar.136   

Dicksonska folkbiblioteket byggdes av en högre samhällsklass för en 
lägre samhällsklass, med den uttalade målsättningen att ge arbetarna ett nöje 
som kunde uppfattas som nyttigt. Huruvida byggnadens fasad speglar att det 
var ett bibliotek för den arbetande samhällsklassen är en mer svårbesvarad 
fråga, även om byggnaden hade stildrag från bland annat jugend. Stilen 
jugend som sådan ville bryta av mot de så kallade akademiska stilidealen, 
även om också jugendstilen var sprungen ur överklassen.137  

Andra kommentarer som avlagts angående det Dicksonska biblioteket är att 
biblioteket är ”[…] en borgliknande jugendbyggnad”.138 Dicksonska 
folkbibliotekets arkitektur, beskrivs i en källa från 2000-
talet med ord som ”fantasifullt, 
 egensinnigt och oregelbundet”.139 Bygganden har också i en äldre källa  
beskrivits som ”präktig”.140  

                                                 
135 Wærn, Rasmus (red.), (2001), sid. 109. 
136 Dovey, Kim, (2008), sid. 11-17. 
137 Tietz, Jürgen, (2008),  sid. 121. 
138 Monié, Karin, Modigh, Birgitta & Ehlin, Ingemar (red.), (1990), sid. 4. 
139 Blogg: Haga i Göteborg. Stadsdel: Allégården/Dicksonska folkbiblioteket. Besökt: 2010-04-14, kl 
11.15. 
140 Projekt Runeberg > Nordisk familjebok Uggleupplagan 8, Feiss - Fruktmögel > Folkbibliotek > 
Dicksonska folkbiblioteket 
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Örebro stadsbibliotek  
Från 1960-talet har det i Örebro diskuterats biblioteksbyggnader och huruvida 
det skulle byggas ett nytt bibliotek och var det i så fall skulle uppföras.141 
Frågan om ett nytt bibliotek blev en politisk fråga vilket var en anledning till 
att diskussionerna drog ut på tiden. Behovet av utrymme var emellertid 
påträngande och de lösningar man hade var endast temporära. Äldsta 
uppgiften om utlåning i Örebro är från 1865, så det fanns onekligen en 
bibliotekstradition i staden.142 År 1971 kom ett förslag på huvudbibliotekets 
utformning in från ”Ahlsénarna” (Erik och Tore Ahlsén) men förslaget blev 
inte godkänt.143 Arkitekten som till slut ritade Örebros bibliotek var Hugo 
Höije i samarbete med Bo Cederlöfs Arkitektkontor AB.144  I augusti 1981 
invigdes stadsbiblioteket efter två års arbete.  

Material 
Den litteratur som kommer att användas för den fortsatta analysen är artikeln 
”Förslag till bibliotek, Örebro” i Arkitektur, artikeln ”Bo Cederlöf 
Arkitektkontor: Örebro bibliotek”, i Arkitektur av Hugo Höije, boken 
Åttiotalets bibliotek: svenska folkbiblioteksbyggnader 1980-89 av Monié, 
Modigh och Ehlin, artiklar från skriften Stadsbiblioteket - nutid och dåtid: 
framtidens bibliotek? : huvud - stadsbibliotek : folkbibliotek : centralbibliotek 
: stadsbibliotek : sockenbibliotek : bildningsförening: läsesällskap (2006), 
samt Biblioteksbyggnader – vetenskapliga och folkliga (DVD 2009) som är 
en inspelning av en föreläsning som hållits med bibliotekarien och tillika 
biblioteksarkitekturkunnige Ingemar Ehlin. 

Örebro stadsbibliotek – ett varuhus i tiden 
Det fanns innan byggstart en kulturpolitisk målsättning inom kommunen 
beträffande bibliotekets målgrupper och verksamhet. Den menade att 
biblioteket skulle vara till för allmänheten och att det skulle vara 
lättillgängligt, även för människor med olika sorters handikapp eller 
hinder i sin vardag.145 Örebro stadsbibliotek skulle ha dubbel funktion av 
att både vara närbibliotek och specialbibliotek.  

                                                 
141 Viirman, Eva, ”Folkbiblioteket – det nya huvudbiblioteket i Örebro” i Stadsbiblioteket - nutid och 
dåtid: framtidens bibliotek? : huvud - stadsbibliotek : folkbibliotek : centralbibliotek : stadsbibliotek : 
sockenbibliotek : bildningsförening : läsesällskap, 2006, sid. 69. 
142 Wirde Karl Gustav, ”Örebro stadsbibliotek hundra år” i Stadsbiblioteket - nutid och dåtid: 
framtidens bibliotek? : huvud - stadsbibliotek : folkbibliotek : centralbibliotek : stadsbibliotek : 
sockenbibliotek : bildningsförening : läsesällskap, 2006, sid. 101. 
143 ”Förslag till bibliotek, Örebro”,  i Arkitektur, 1980:6, sid. 19. 
144 Höije, Hugo, ”Bo Cederlöf Arkitektkontor: Örebro bibliotek”, i Arkitektur, 1983:4, sid. 25.  
145 Viirman, Eva, (2006), ”Folkbiblioteket – det nya huvudbiblioteket i Örebro”, sid. 71. 
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Huvudbiblioteket skall ha den dubbla funktionen att vara närbibliotek för innerstadens 
befolkning, samt specialbibliotek för specialiserad medieförmedling och 
informationsförmedling för alla kommuninnevånare.146  

Denna målsättning fick arkitekterna ha i åtanke när de gjorde ritningarna. 
Biblioteket skulle vara tillgängligt och det skulle vara enkelt att både hitta dit 
och att ta sig in.  

Biblioteket placerades centralt, vid det som kallas Södertorget i Örebro. 
Här ligger det granne med medborgarhuset, byggt av Erik och Tore Ahlsén. 
Biblioteksbyggnadens exteriör är täckt i riven puts. Den älvdalssandsten som 
bekläder medborgarhuset har på biblioteket fått plats på fönsterbröstningarna 
och på utvalda partier på bottenvåningen.147 Gatuplanets fasad är glasad och 
mönstret lagt i torgets (Södertorget) stenläggning upprepas i bibliotekets 
matta, vilket ger ”en känsla av att biblioteket utgör en fortsättning av torget”. 
Denna effekt har beskrivits som inomhusgata.148 Byggnadens utformning 
betonar att Örebros bibliotek har en kulturpolitisk målsättning som grund. 
Kommunens och politikernas krav på byggnadens funktion, inriktning och 
mål var väl definierade. Det betonades att öppenhet var viktigt och att alla 
skall känna sig välkomna. Informationsdisken beskrivs som ”hjärtat” i 
byggnaden och den är något av det första som besökaren ser, när den stiger in 
i byggnaden.149 Denna inredningsdetalj är något som skiftar fokus från 
kontroll till information och bidrar till att skapa en känsla av frihet och 
öppenhet.150 Genom att låta byggnadens exteriör smälta in i kvarteret och ge  
illusion av att torget utanför fortsätter in i biblioteket skapas signalen att  
människor med olika bakgrund är välkomna in. Biblioteksbyggnaden  
beskrivs även i citatet nedan. 

Det nya biblioteket har mycket väl utformats i enlighet med den målsättningen och den 
funktionsbeskrivning, som ingått i lokalprogrammet. Det har gjorts öppet och 
inbjudande. Det är klart och logiskt uppbyggt och därför lätt att orientera sig i.151 

 

Analys 
Artikeln ”Förslag till bibliotek, Örebro” är till sitt upplägg en notis i 
tidskriften Arkitektur med endast lite text samt ritningar över förslag till 
huvudbibliotekets inredning samt vyer över biblioteksrummet. Trots att 
                                                 
146 Viirman, Eva, (2006), ”Folkbiblioteket – det nya huvudbiblioteket i Örebro”, sid. 72. 
147 Höije, Hugo, (1983), sid. 22-25. 
148 Svensson, Karin, ”Örebro – Örebro stadsbibliotek. Länsbiblioteket för Örebro län.” i Monié, Karin, 
Modigh, Birgitta & Ehlin, Ingemar (red.), (1990) Åttiotalets bibliotek: svenska folkbiblioteksbyggnader 
1980-89, sid. 71; Biblioteksbyggnader – vetenskapliga och folkliga, (DVD 2009). 
149 Viirman, Eva, ”Bibliotekschefen: Utformning enligt kulturpolitisk målsättning”, sid. 276. 
150 Viirman, Eva, ”Bibliotekschefen: Utformning enligt kulturpolitisk målsättning”, sid. 276. 
151 Viirman, Eva, ”Bibliotekschefen: Utformning enligt kulturpolitisk målsättning”, sid. 276. 
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skriften är kort är den informativ till sin utformning och texten ger en 
beskrivning av biblioteksförslaget samt vem som ligger bakom förslaget. 
Även förslag på placering av biblioteket beskrivs.152 På grund av textens 
koncisa utformning är det svårt att dra några direkta paralleller till 
Ingemark Milos kritiska kategorier. Om man skall försöka placera den 
ligger notisen närmare deskriptiv kritik än någon av de andra kategorierna. 
Vad gäller Markus och Camerons indelningar mellan opinionsbildande och 
utbildande är notisen snarast informativ och någonting att lära sig av, mer 
utbildande än något som skapar vidare debatt i bibliotekskretsar.  

”Bo Cederlöf Arkitektkontor: Örebro bibliotek” är en artikel i tidskriften 
Arkitektur som Hugo Höije har skrivit. Artikeln är en beskrivande 
presentation av biblioteket i ord och bild. Den inkluderar bland annat 
ritningar över interiör samt beskriver fasadens struktur och material, riven 
puts, vilket enligt artikeln skall vara tradition i Örebro. I artikeln finns även 
beskrivning av placeringen av biblioteket, samt omnämnandet av ”[…] ett 
översiktligt program fogat till en kulturpolitisk målsättning för 
biblioteksverksamheten” och vad biblioteket rymmer utöver böckerna, 
exempelvis andra arbetsytor..153 Höije skriver i sin artikel angående den 
kulturpolitiska målsättningen bland annat att ”där fanns mycket klart uttalat 
kravet på ett bibliotek som i vid bemärkelse var lättillgängligt för alla 
målgrupper.”154 Vad gäller husets position menar Höije att byggnaden är 
”mycket centralt belägen”.155 Byggnadens exteriör och interiör kommenteras 
på följande sätt; ”biblioteksbyggnadens planform, fullbordar den traditionella 
kringbyggnaden av kvarteren i innerstaden och lämnar också en öppen gård i 
kvarterets mitt” samt att ”en grupp örebrokonstnärer har på ett mycket fint 
sätt integrerat sina arbeten inom ramen för helheten.”156 Till sin form kan 
texten inte ses som varken undervisande eller opinionsbildande, den består av 
både deskriptiv och tolkande kritik. 

Ingemar Ehlin har skrivit artikeln ”Två folkbibliotek” i vilken han 
granskar biblioteken i Ljungby och i Örebro samt jämför dem, dels med 
varandra, dels mot bakgrunden av andra biblioteksbyggnader. I artikeln tas 
flera olika aspekter av bägge biblioteken upp, diskuteras och jämförs. Texten 
som Ehlin har skrivit, kan med Ingemark Milos kategorier av kritik, beskrivas 
främst som normativ kritik men även i vissa partier som deskriptiv kritik. 
Artikeln kan ses som både utbildande och opinionsbildande då texten tar upp 
fakta om biblioteksbyggnaderna, men även inbjuder till diskussion angående 

                                                 
152 ”Förslag till bibliotek, Örebro” i Arkitektur, 1980:6, sid. 19. 
153 Höije, Hugo, (1983, sid. 22. 
154 Höije, Hugo, (1983), sid. 22. 
155 Höije, Hugo, (1983), sid. 22. 
156 Höije, Hugo, (1983),  sid. 25. 
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jämförelser med andra biblioteksbyggnader och deras uppbyggnad.  I texten 
diskuteras även planering av bibliotekshall och eventuell utveckling som kan 
göras av det egna biblioteket. Vad gäller Örebros biblioteksbyggnad tar Ehlin 
upp olika aspekter av biblioteksbyggnaden, dess läge och interiör, vilket man 
kan se i citaten nedan. 

Biblioteket i Örebro har ett utmärkt läge. Det ligger intill Medborgarhuset med Hjalmar 
Bergmanteatern, i fond av detta lilla torg som skapades när de byggde biblioteket är 
därigenom väl synligt från Drottninggatan, det kommersiella huvudstråket.157 

 
Denna nedtoning av expeditionsdisken och dess kontrollfunktion kan liksom 

glasväggen mot torget ses som ett uttryck för den vilja till öppenhet som utmärker 
Örebros bibliotek.158 

Expeditionsdisken har enligt Ehlin en sekundär funktion samt en mindre 
framträdande roll. Den har inte placerats direkt när besökarna kommer in i 
bibliotekshallen.  

Bokhallen i Örebro är framförallt i sin inre del ett lugnt, genomarbetat och vackert rum i 
vilket huvudgatan genom sin höjd, sitt starka ljus och sin kraftiga stomme är det 
dominerande elementet. Med sin stränga hylluppsättning, sina svala färger och sin 
allmänna återhållsamhet kan bokhallen samtidigt verka något opersonlig. Det är en risk 
man medvetet har tagit. I detta rum är det böckerna och deras klara uppställning som är 
det väsentliga.159 

 
Biblioteket i Örebro är en rationell och välfungerande byggnad för förvaring och 

distribution av böcker, ett vackert genomarbetat varuhus, med varuhusets läge och 
öppenhet. Ett bibliotek har emellertid funktioner som går utöver varuhusets. Det är 
också en plats för kommunikation, för möten mellan böcker och människor, för 
läsupplevelser.160 

Ordvalet Ehlin använder sig av i artikeln och i citatet ovan, att Örebros 
bibliotek påminner om ett varuhus, kan ge en industriell klang och kanske 
förknippas med grå betong, utan personlighet och värme. Om man ser till 
själva idén om biblioteket som varuhus, är tanken god. I varuhuset kan allt 
möjligt finnas, det skall vara lättillgängligt, beläget mitt i centrum, tillgängligt 
för alla och som regel inget exklusivt.  Ingemar Ehlin uttrycker det i 
Biblioteksbyggnader – vetenskapliga och folkliga (DVD 2009) man ville i 
Örebro förmedla visionen, att gå till biblioteket ”skulle inte vara 
märkvärdigare än att gå på Domus”.161 I Örebro är målsättningen således inte 
att människor skulle tveka att gå in, snarare tvärtom. Som Ehlin påpekar i 
citatet ovan har ett bibliotek vissa funktioner som ett varuhus inte har, 

                                                 
157 Ehlin, Ingemar, ”Två folkbibliotek” i Arkitektur = The Swedish architectural review, 1980:6, sid. 26 
158 Ehlin, Ingemar, ”Två folkbibliotek”, sid. 27. 
159 Ehlin, Ingemar, ”Två folkbibliotek”, sid. 27. 
160 Ehlin, Ingemar, ”Två folkbibliotek”, sid. 28. 
161 Biblioteksbyggnader – vetenskapliga och folkliga, (DVD 2009). 
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exempelvis möjligheten till att skapa rum för samtal. Byggnaden i sig har 
enligt Ehlin i artikeln ”Två folkbibliotek”, få speciellt utmärkande drag 
arkitektoniskt. Den skall smälta in stilmässigt i närområdet och inte ta för 
mycket uppmärksamhet från Medborgarhuset.162 Biblioteket har dock en skylt 
som upplyser de besökande om att det är kommunens bibliotek de besöker.  

Åttiotalets bibliotek: svenska folkbiblioteksbyggnader 1980-89 är ett sorts 
samlingsverk över bibliotek som byggdes under 1980-talet. Bokens inledning 
är utformad dels som inledning, dels som historisk tillbakablick på 
bibliotekens och biblioteksbyggnadernas historia. Inledningen består till 
större delen av deskriptiv kritik, medan kapitlet som behandlar Örebros 
bibliotek har inslag av deskriptiv och tolkande kritik. Detta ses tydligast på 
meningar som exempelvis ”dras man självklart mot” eller ”får man en känsla 
av”.163 Här framkommer en tydlig bild av författaren och dennes åsikter fram. 
Avsnitten om de olika biblioteken har en ren faktauppräkning i början av 
kapitlen, med information om byggnadsår, innevånarantal i kommunen, 
arkitekt med mera. Angående Örebro bibliotek, uttrycks i boken en åsikt att 
biblioteket har ett väldigt bra läge, men att läget inte utnyttjas fullständigt och 
att bibliotekets design är vårdad men anonym. Man anknyter till det Ingemar 
Ehlin beskrivit i artikeln ”Två folkbibliotek”, nämligen att biblioteket ”nöjer 
sig” med att vara en ”neutral bakgrund” till Medborgarhuset.164 Det utrycks på 
följande sätt i Åttiotalets bibliotek:  

Det är knappast en byggnad som drar uppmärksamhet till sig. Snarare kan den med sin 
vardaglighet ses som ett uttryck för varuhusbibliotekets idé, visionen om ett upphävande 
av gränserna mellan kultur och vardagsliv.165 

Citatet ovan beskriver bibliotekets strävan, att skapa ett förutsättningslöst 
mottagande, för var och en som träder in i byggnaden. Eva Viirman uttrycker 
samma sak i sin artikel ”Folkbiblioteket – det nya huvudbiblioteket i Örebro” 
angående öppenhet, informationsfunktionalitet och att alla skall vara 
välkomna. Det exteriöra och interiöra utseendet på byggnaden har tonats ned 
för att attrahera och inte skrämma bort den bredare allmänheten. Andra 
uttalanden som görs i boken är angående informationsdisken, dess interiör i 
övrigt och fasaden, exempelvis: 

I entrén dras man självklart mot den stora, runda informationsdisken rakt fram. Den 
utgör på ett mycket tydligt sätt bibliotekets centrum till skillnad från lånedisken, som är 

                                                 
162 Ehlin, Ingemar, ”Två folkbibliotek”, (1980), sid. 26. 
163 Monié, Karin, Modigh, Birgitta & Ehlin, Ingemar (red.), (1990) Åttiotalets bibliotek: svenska 
folkbiblioteksbyggnader 1980-89, sid. 74. 
164 Monié, Karin, Modigh, Birgitta & Ehlin, Ingemar (red.), (1990), sid. 8. 
165 Monié, Karin, Modigh, Birgitta & Ehlin, Ingemar (red.), (1990), sid. 8.  
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mindre och ligger till höger om entrén. Kontrollfunktionen är nedtonad. Öppenhet och 
informationsfunktionen har styrt utformningen av lokalen.166 

 
Bibliotekets interiör ger ett strikt, kanske något opersonligt intryck.167 

Bokhallen kan kanske vid första anblicken verka alltför stor och svår att hitta i. 
Rummets form och den tydliga och logiska hylluppställningen gör det dock lätt att 
orientera sig.168 

 
Den glasade fasaden ger god insyn, särskilt kvällstid när biblioteket är upplyst.169 

Nya biblioteket i Örebro är en sorts folder eller informationshäfte, med karta 
över biblioteket och dess interiör, uppställning av hyllor, samt konstnärliga 
utsmyckningar. Här beskrivs vilken arkitektbyrå/arkitekt som ritat byggnaden 
och vilka firmor som inrett med mera. Foldern gör reklam för biblioteket 
samt dess olika funktioner. Rent textmässigt ger den inte så mycket 
information utöver det som redan kommit fram i tidigare artiklar. I vikbladet 
skriver de bland annat att: 

Örebro stadsbibliotek är ett folkbibliotek som erbjuder dig att utan kostnad låna böcker 
och andra media för kunskap, information och förströelse.170 

I artikel ”Nya huvudbiblioteket i Örebro” har tre olika personer uttalat sig för 
att ge en presentation av biblioteket. Artikeln är uppdelad i tre delar där varje 
person har producerat varsin del. Eva Viirman, bibliotekschef när artikeln 
skrevs, har skrivit delen ”Utformning enligt kulturpolitisk målsättning”. 
Arkitekten Hugo Höije har skrivit delen ”Lättillgänglighet och flexibilitet” 
och biträdande bibliotekschefen, Ants Viirman har skrivit ”De första 
erfarenheterna – Flyttningen”. De olika delarna i artikeln är mer undervisande 
än opinionsbildande, men det finns viss tendens av att skapa opinion i vissa 
meningar. Artikeln och dess delar kan troligtvis skapa mer debatt idag än då 
den gavs ut, då vi idag kan diskutera och jämföra förhållningssätt samt 
bibliotekets roll som det ser ut idag och som det såg ut tidigare. De två första 
delarna av artikeln gränsar mot deskriptiv kritik.  

Eva Viirman uppger i sin del av artikeln att målsättningen anger en rad 
med punkter för biblioteket att leva upp till. Exempel på punkter som 
beskrivs är ”sträva efter att nå nya nyttjandekategorier” utöver de befintliga 
biblioteksutnyttjarna.171 Fler punkter som Eva Viirman tar upp är ”[…] vara 
forum för debatt och åsiktsbildning[…]”, ”[…] skall också vara en kanal – ett 

                                                 
166 Monié, Karin, Modigh, Birgitta & Ehlin, Ingemar (red.), (1990), sid. 71. 
167 Monié, Karin, Modigh, Birgitta & Ehlin, Ingemar (red.), (1990), sid. 72. 
168 Monié, Karin, Modigh, Birgitta & Ehlin, Ingemar (red.), (1990), sid. 73. 
169 Monié, Karin, Modigh, Birgitta & Ehlin, Ingemar (red.), (1990), sid. 73. 
170 Nya biblioteket i Örebro, (1981). 
171 Viirman, Eva, ”Bibliotekschefen: Utformning enligt kulturpolitisk målsättning”, sid. 275. 
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forum – för grupper och enskilda att föra ut information, att stimulera till 
debatt genom utställningar, egen producerat material m.m.[…]” samt att 
lokalerna måste ”[…] göras lättillgängliga och utformas så att utnyttjandet 
underlättas […]” och vad gäller bibliotekets utformning måste ”en hög 
flexibilitet bör eftersträvas […]”.172 Längre fram i sin text konstaterar Eva 
Viirman att hon anser att biblioteket stämmer överens med den målsättning 
och funktionsbeskrivning som funnits. Varpå hon skriver om biblioteket: ”det 
har gjorts öppet och inbjudande. Det är klart och logiskt uppbyggt och därför 
lätt att orientera sig i.”173 

I arkitekten Hugo Höijes del tar även han upp den kulturpolitiska 
målsättningen, men mera kortfattat än vad Eva Viirman gjort i sin del. Höije 
menar att ”biblioteket fick ej vara en kulturinstitution, öppen och 
välkomnande endast för de redan initierade.”174 Andra saker Höije beskriver 
är hur byggnaden smälter in bland övrig bebyggelse samt hur bibliotekets 
verksamhet har möjlighet att synas utifrån, vilket man kan se i citaten nedan. 

Behandlingen av former och material har tagit sikte på att naturligt inordna byggnaden i 
torgrummets helhet.175 

 
Biblioteksverksamheten framhävs genom den insyn man har i bottenplanet, där 

fasadmaterialet och former fortsätter in i utlåningshallen.176 

I sista delen av artikeln har biträdande bibliotekschefen Ants Viirman bland 
annat beskrivit flytten av biblioteket. Ants Viirmans del har visst intervju- 
inslag och man kan se att personen bakom orden träder fram tydligare med 
sina erfarenheter och sin kunskap. Ants Viirman beskriver hur biblioteket 
under de två första månaderna gjorde fem tusen (5000) nya lånekort och 
menar att ”den stora och dominerande informationsdisken upplevs verkligen 
som bibliotekets hjärta.”177 

Biblioteket är skapat av medborgarnas valda företrädare för kommunens 
invånare. Strävan av öppenhet och tydlighet, i allt från biblioteksmiljö till 
skyltning, stärker intrycket av att människor med olika bakgrund bör känna 
sig välkomna och trygga på detta bibliotek. Där finns plats för både den 
högskolestuderande fadern med två barn och bilmekanikern med 
hobbyintresse för inhemsk flora. 

Texterna kring Örebro stadsbibliotek har haft ett visst mått av alla tre 
kategorier av arkitekturkritik. Av de maktutövandeaspekterna kan man 

                                                 
172 Viirman, Eva, ”Bibliotekschefen: Utformning enligt kulturpolitisk målsättning”, sid. 276. 
173 Viirman, Eva, ”Bibliotekschefen: Utformning enligt kulturpolitisk målsättning”, sid. 276. 
174 Höije, Hugo, ”Arkitekten: Lättillgänglighet och flexibilitet”, sid. 278. 
175 Höije, Hugo, ”Arkitekten: Lättillgänglighet och flexibilitet”, sid. 278. 
176 Höije, Hugo, ”Arkitekten: Lättillgänglighet och flexibilitet”, sid. 278. 
177 Viirman, Ants, ”Biträdande bibliotekschefen: De första erfarenheterna – Flyttningen”, sid. 279. 
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skymta bland annat ”Force” (kraft), genom byggnadens dörrar, väggar och 
de säkerhetsanordningar som fanns, samt ”Authority” genom byggnadens 
roll som bibliotek.  

Malmö stad 

Malmö stad från industristad till kunskapsstad 
I Harnesk artikel ”Glasarkitektur som skimrar” finns dåvarande 
kommunalrådet i Malmö Ilmar Reepalu citerad. Reepalu svarar på frågan hur 
det kommer sig att Malmö byggt två intressanta bibliotek inom relativt kort 
tidsperiod. Svaret Reepalu ger är att: 

[…] det är ett symboliskt uttryck för Malmös utveckling från industristad till 
kunskapsstad. Det är ingen slump att det är byggnader som är publika och tillgängliga 
för alla. […] Malmö är en stad där kunskapsutvecklingen står i fokus och därför ska ett 
sådant här hus ligga i city.178  

Detta citat kan tolkas som att Malmö stad har tagit ett medvetet beslut att 
satsa på kunskap. Huruvida detta är ett medvetet beslut från medborgarnas 
sida är svårt att säga, men det verkar vara kommunalrådets åsikt att 
utvecklingen mot kunskapsstad är att föredra.  

Malmö stad har flera intressanta nya byggnader förutom de båda 
biblioteken, stadsbiblioteket och högskolebiblioteket, exempelvis The 
Turning Torso. Kommunalrådet Ilmar Reepalu menar i samma artikel att 
självbilden byggs med hjälp av arkitektur. Varpå artikelförfattaren Harnesk 
reflekterar över detta. Han menar att Malmö i så fall håller på att förändra 
bilden av sig själv som stad.179  
 

Malmö stadsbibliotek  

 

                                                 
178 Hultin, Olof, ”Glasarkitektur som skimrar”, sid. 11. 
179 Hultin, Olof, ”Glasarkitektur som skimrar”, sid. 11. 
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Historisk översikt 
Våren 1997 invigdes den nya delen av Malmös stadsbibliotek, ombyggnaden 
av den äldre delen var färdig hösten 1998.180 Både den nya delen av Malmös 
stadsbibliotek samt ombyggnationen av den äldre delen var ritad av 
arkitektbyrån Henning Larsen Tegnestue. Den äldre delen av biblioteket var 
ursprungligen ett museum byggt år 1899 av arkitekterna John Smedberg och 
Fredrik Sundbärg. Den äldre delen kallas Slottet i viss litteratur och den 
benämningen kommer fortsättningsvis att användas i denna uppsats.181  

Att biblioteket hamnade i den gamla museibyggnaden från början var 
ingen direkt slump. Platsbrist redan i slutet av 1930-talet gjorde att biblioteket 
behövde mer utrymme. Den gamla museibyggnaden Slottet kom upp som 
förslag, bland annat för dess placering då det ansågs ha ”ett ganska 
representativt läge i hörnet av genomfartsgatan Ferens väg – Slottsgatan och 
den från stadens centrum till Limhamn ledande Regementsgatan”.182 
Byggnaden låg ”fritt i en stor vacker park”.183 Den omskrevs på detta sätt vad 
gäller modernitet och stil 1938: 

 […] byggnaden är uppförd i borgstil som ett slutet helt, vändande höga sirade 
tegelfasader med tinnar och torn åt alla fyra väderstrecken. Byggnadens stil är inte 
modern och den är inte heller så gammal som den försöker påskina.184 

Efter diskussioner som sträcker sig tillbaka ända till 1960-talet om man skulle 
bygga ut det befintliga biblioteket eller byta läge och bygga ett helt nytt 
bibliotek på annan plats, utlystes det en tävling.185 Resultatet av tävlingen blev 
att det skulle ske en utbyggnad av det befintliga biblioteket under temat 
”framtidens bibliotek”.186 Det vinnande bidraget kallades ”Ljusets kalender”. 
Man utgick från att man skulle bygga på det som redan fanns i parken. I den 
nya byggnaden ville man att framtid och historia skulle kunna:  

[…] mötas i kontrast, balans, samverkan och dialog. Biblioteket skall vara väl synligt i 
stadsbilden. Byggnaderna ska utgöra en signatur för biblioteket. De skall gestalta och 

                                                 
180 Tillberg, Cecilia (2002) Malmö stadsbiblioteks syfte och mål med den nya 
huvudbiblioteksbyggnaden, sid. 5, Tidernas bibliotek: [Malmös nya stadsbibliotek som vision och 
verklighet, (1997) sid. 13. 
181 Två exempel på litteratur som omnämner den gamla museibyggnaden som Slottet är i ”Hetsiga 
inlägg”, Byggmästaren: organ för Stockholms byggnadsförening = The Swedish builders' journal, 
1938:10, sid. 96, och Tykesson, Tyke L. & Andersson, Anders (red.) (2001) Guide till Malmös 
arkitektur, sid. 172. 
182 ”Tävling om Malmö stadsbibliotek” i Byggmästaren: organ för Stockholms byggnadsförening = The 
Swedish builders' journal, 1938:10, sid. 95. 
183 ”Tävling om Malmö stadsbibliotek”, (1938), sid. 95. 
184 ”Tävling om Malmö stadsbibliotek”, (1938), sid. 95. 
185 Tillberg, Cecilia, (2007), sid. 5. 
186 Henning Larsen/Henning Larsens Tegnestue: Malmo City Library, Sweden., (1998), sid. 42. 
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synliggöra biblioteksverksamheten och dess innehåll och spegla historia och framtid, 
minne och utopi.187  

Det drogs upp flera riktlinjer om vad biblioteket skulle representera och vad 
man ville att biblioteket skulle kunna erbjuda. Det blev arkitektens uppgift att 
försöka tillfredsställa alla dessa krav (se citatet ovan). Invigningen av den nya 
byggnaden skedde efter en byggnadsprocess kantad av ekonomiska 
nedskärningar, långa uppehåll mellan byggkontrakten, samt ändringar av 
designen.188 

Material 
Materialet som kommer att användas för den fortsatta analysen är artikeln 
Henning Larsen/Henning Larsens Tegnestue: Malmo City Library, Sweden, 
en annan artikel av Henning Larsen som heter ”Malmö stadsbibliotek” i 
Arkitektur The Swedish architectural review, boken Tidernas bibliotek: 
[Malmös nya stadsbibliotek som vision och verklighet] som tar upp och 
diskuterar 
önskemål om bibliotekets utformning och hur biblioteket faktiskt har utforma
ts,  
Cecilia Tillbergs 4-poängsuppsats Malmö stadsbiblioteks syfte och mål med 
den nya huvudbiblioteksbyggnaden, Tykesson och Anderssons Guide till 
Malmös arkitektur vars målsättning var att spegla olika epokers 
byggnadsverksamhet, samt artikeln ”Tävling om Malmö stadsbibliotek” i 
Byggmästaren: organ för Stockholms byggnadsförening The Swedish 
builders' journal.  

Malmö stadsbibliotek – en kunskapsteater  
Malmös stadsbibliotek kom att byggas ut till tre byggnader sammanhållna av 
korridorer av glas. Den ursprungliga delen kallas Slottet. Tillbyggnaden i 
mitten är byggd som en cylinder och fungerar som huvudingång.189  Den större 
nya biblioteksbyggnaden har fått namnet ”Ljusets kalender”.  Den består till 
stor del av glas och biblioteksrummet tar färg av löven på träden samt ändrar 
färg under de olika årstiderna.190 Även tiden på dygnet sätter sin prägel på 
ljuset och utsikten vilket gör att vyn ständigt förändras och man kan från 
insidan följa naturen och ljusets växlingar över dygnet och året. ”det är ett 
rum med fysiska och rumsliga dimensioner som har få jämförelser.”191 

                                                 
187 Tidernas bibliotek: [Malmös nya stadsbibliotek som vision och verklighet], (1997), sid. 15. 
188 Henning Larsen/Henning Larsens Tegnestue: Malmo City Library, Sweden, (1998), sid. 42 
189 Henning Larsen/Henning Larsens Tegnestue: Malmo City Library, Sweden, (1998), sid. 42.  
190 Henning Larsen/Henning Larsens Tegnestue: Malmo City Library, Sweden., (1998), sid. 42. 
191 Tykesson, Tyke L. & Andersson, Anders (red.), (2001), sid. 172. 
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I Slottet, finns det nu inrymt en ljusgård med ett så kallat ”avsiktligt 
återhållet uttryck”.192 Fasaden i de två nyare delarna är i kvaderindelad puts 
där de inte är glas. Ursprungligen hade man tänkt bygga med sandsten men 
det blev för dyrt.193 Om bytet av material påverkade motsatserna man ville 
skapa, mellan öppet och slutet, är inte lätt att veta åtminstone inte enligt 
guideboken Guide till Malmös arkitektur.194 Exteriört har 
biblioteksbyggnaden fått en dubbelhet, det är det öppna mot parken där 
inomhus och utomhus nästan fungerar som ett. Dels sidan mot 
Regementsgatan, som består av ”[…] en sluten stenfasad med influenser av 
italiensk rationalism (Aldo Rossi)”195. I Cecilia Tillbergs uppsats Malmö 
stadsbiblioteks syfte och mål med den nya huvudbiblioteksbyggnaden (2002) 
listar hon ett antal målsättningar som skall ha upprättats innan byggnationen. 
Ett av målen var att byggnaden skulle vara ett ”monument” och en 
”hörnpelare” i det offentliga livet i staden. Ett annat att biblioteksmiljön 
skulle präglas av öppenhet och generositet, inga spår av krav och kontroll fick 
vara framträdande i miljön utvändigt.196 

Innan Henning Larsens vision kom till liv fanns det tankar på en helt 
annan arkitektur och ett annat utseende på helheten. Larsens arkitektbyrå 
vann emellertid tävlingen och man kan skönja en viss förnöjelse över att så 
blev fallet; ”törnrosaslottet ligger kvar och kommer att bli ännu mer 
romantiskt, när de gamla tillbyggnaderna rivs. Det ansluter till den moderna 
kunskapsbanken intill med dess dubbla attityd av slutenhet mot staden och 
öppenhet mot parken.”197 

Arkitekten Henning Larsens beskrivning av Malmös stadsbibliotek kan 
läsas nedan: 

Med utgångspunkt i den gamla biblioteksbyggnadens form och dess solitära placering i 
det gröna parkrummet utgör det nya biblioteket en bearbetning av detta tema. 
Kompositionen består av tre fristående volymer – den gamla byggnaden, den centrala 
cylinderformade entrébyggnaden och den nya stora biblioteksbyggnaden – 
sammanbundna av lätta glasade gångar. Den nya biblioteksbyggnadens plan bygger på 
den gamla byggnadens grundform med en diagonal förskjutning och innehåller en fyra 
våningar hög bibliotekshall, som med stora glasfasader öppnar sig ut mot parken.198 

                                                 
192 Tykesson, Tyke L. & Andersson, Anders (red.), (2001), sid. 172. 
193 Kvader är en fyrkantig byggnadssten. Se Malmström, Sten, Györki, Iréne & Sjögren, Peter A., 
(2002), sid. 314. 
194 Tykesson, Tyke L. & Andersson, Anders (red.), (2001), sid. 172. 
195 Wærn, Rasmus (red.), (2001), sid. 13.  
Rationalism kommer ursprungligen från latinets ratio, vilket betyder förnuft. Inom arkitekturen var 
rationalismen en allmän strävan i 1900-talets arkitektur och det var främst mot förnuftsbaserade 
lösningar. I Italien var rationalismen en trend som spårats tillbaka till 1920-talet. Se Tietz, Jürgen, 
(2008), sid. 122. 
196 Tillberg, Cecilia (2002), sid. 7. 
197 Tidernas bibliotek: [Malmös nya stadsbibliotek som vision och verklighet], (1997), sid. 13. 
198 Larsen, Henning, ”Malmö stadsbibliotek” i Arkitektur, 1997:8, sid. 4. 
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Henning Larsens beskrivning av biblioteket stämmer överens med andra 
beskrivningar av bibliotekets arkitektur som gjorts i annan litteratur, 
exempelvis Tidernas bibliotek. 

Analys 
Artikeln ”Nya hus i Malmö” är skriven av Klas Brunnberg för tidskriften 
Arkitektur när biblioteket stod halvfärdigt. Att byggnaden bara var halvfärdig 
berodde enligt artikeln bland annat på höga kostnader och offentliga gräl. 
Detta framkommer tydligt i den första meningen i artikeln ”än så länge har 
Henning Larsens nya stadsbibliotek förblivit ett drömpalats.”199 Artikeln 
gränsar mot opinionsbildning, då den kan läsas som ett förtäckt skriftligt sätt 
att uppmana till färdigställande. Brunnberg beskriver kortfattat de svängar 
som gjorts bland annat ekonomiskt och varför byggnationen står stilla. 
Artikeln skulle därför kunna läggas enbart i kategorin deskriptiv kritik men 
författaren använder sig av ett mustigare och mer dramatiskt uttryckssätt, 
något som gör det intressant att läsa artikeln och som kan leda till vidare 
diskussion. Detta gör att man kan bedöma att det finns inslag av tolkande 
kritik insprängt i texten. Brunnberg skriver bland annat att byggnationen har 
blivit ”en kostnadsjakt […]” med tanke på situationen med att byggnationen 
står stilla och menar att ”publikt framstår spelet kring det som en 
mardröm.”200 Andra kommentarer Brunnberg avlägger angående läget kring 
biblioteksbyggnationen är exempelvis ”det hela kryddat med politiska 
symbolfrågor […]”, samt ”[…] lät han det gamla huset behålla sin ställning 
och skapade på ett vackert sätt en rytm i stadsbilden som svarar mot parkens 
betydelse”.201 ”Han” i det sista citatet syftar mest troligt på arkitekten.  

Arkitekten Henning Larsen skriver artikeln ”Malmö Stadsbibliotek” i 
vilken han beskriver de idéer som funnits bakom projektet. Artikelförfattaren 
beskriver bland annat byggnadens utformning och utseende samt informerar 
läsaren om temat som legat till grund, ”framtidens bibliotek”. ”Med 
utgångspunkt i den gamla biblioteksbyggnadens form och dess solitära 
placering i det gröna parkrummet utgör det nya biblioteket en bearbetning av 
detta tema.”202 Texten är utbildande ur aspekten att den låter läsaren veta 
mycket om biblioteksbyggnadens utseende, vilket ackompanjeras med bilder 
på såväl utsidan som insidan, samt kartan över bibliotekshallen. Artikeln är 
till en del bestående av deskriptiv kritik men övergår mot slutet med att 
författaren talar om sig själv och arkitektbyrån i tredje person, vilket faller 
mer under tolkande kritik. Detta kan man se bland annat i dessa meningar; 
                                                 
199 Brunnberg, Klas, ”Nya hus i Malmö”, Arkitektur, 1996:3, sid.16. 
200 Brunnberg, Klas, (1996), sid. 6. 
201 Brunnberg, Klas, (1996), sid. 6. 
202 Larsen, Henning, (1997), sid. 4. 
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”dessa faktorer har resulterat i att HLT inte har haft ansvaret för utformningen 
av inredningen”.203 HLT syftar på Henning Larsen Tegnestue, och citatet 
syftar på de kommunikationssvårigheter som funnits mellan 
arkitekt/arkitekturbyrå och vissa andra. Även i detta citat talar 
artikelförfattaren i tredjeperson om sig själv och arkitekturbyrån. ”Tegnestue 
gläder sig ändå åt att gå igång med projekteringen av ombyggnaden och 
därmed fullfölja uppdraget.”204 Ljuset tas upp vid flera tillfällen och förefaller 
vara viktigt men det framkommer av artikeln att ljuset behandlats olika i 
byggnadsvolymerna. Detta reflekteras i beskrivningarna av de olika 
byggnadsvolymerna, exempelvis: ”[…] ett mer sparsamt ljus från kvadratiska 
gluggar i fasaden […]”, ”entrérummet får sitt ljus uppifrån, silande ned längs 
väggarna […]”, ”det stora fönstret mot norr bildar kontrast mot den lysande 
väggytan […]” och ”[…] ett stort glastak som låter ljuset fylla hela 
byggnadens inre”.205 Dessa beskrivningar av dagsljuset är en lika stor del av 
byggnaden som de rena beskrivningarna av byggnaden. 

Björn Linns artikel ”En vision kommer ut i dagsljuset” i Arkitektur 
kommenterar han det nya stadsbiblioteket i Malmö. Linn gör några jämförelser 
med andra byggnader, vilket innebär normativ kritik, annars ger artikeln 
tolkande kritik på flera ställen. Artikelns syfte verkar vara just att kommentera 
byggnaden vilket medför att artikelförfattaren gjort en egen tolkning av 
byggnaden och hans eget ”tyckande” lyser igenom. Deskriptiv kritik finns 
också representerad i artikeln. Linn ger både ris och ros till byggnaden i sin 
artikel, exempel på detta och Linns beskrivningar av byggnaden är: 

[…] mot ett klimax i två sammanskurna kuber, en i sten och slutligen en i glas, i vilken 
speglas inte bara stenkub utan också trädkronor, och över vars inre svävar en artificiell 
stjärnhimmel. Det är svårt att hitta något lika magnifikt i de senaste årtiondenas svenska 
arkitektur.206  

Artikelförfattaren hävdar vidare att ”denna stora hall är det starkaste 
biblioteksrum som byggts i Sverige sedan Asplunds stadsbibliotek” samt att 
”den rumsliga storslagenheten är förenad med ett starkt uttryck för 
ändamålet”, och att ”det har funnits en symbolisk strävan att få personalen 
’ned på golven’, bland besökarna.”207 Kritik som artikelförfattaren framför är 
till exempel att gardinerna är fördragna vid sol, och att arkitekten varit 
oförstående till anledningen bakom, vilket man kan se i de två citaten nedan. 

                                                 
203 Larsen, Henning, (1997), sid. 6. 
204 Larsen, Henning, (1997), sid. 6. 
205 Larsen, Henning, (1997), sid. 4. 
206 Linn, Björn ”En vision kommer ut i dagsljuset.” i Arkitektur, 1997:8, sid. 15. 
207 Linn, Björn, (1997), sid. 15. 
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En solig dag – inte bara under högsommaren – är glaskubens synliga sydvästdel och 
glasytorna i stenfasadens stora öppningar täckta av sterila grå gardiner, lätt krusade av 
vinden. Något måste ha klickat i arkitektens vision av ljusets kalender.208 
 

Den öppenhet som ges av de stora glasytan har å andra sidan bestämts utan insikt i 
vilken klimatpåverkan sol […] strålningen ger. Arkitekten har enligt uppgift inte velat 
acceptera folierat glas eller fasta skärmar, därav de gardiner som nu blir mycket mer 
påfallande vittnesbörd om bristande realism.209 

 

Annan kritik som framförs i artikeln är att det finns väldigt få eller inga 
arbetsplatser som är helt ostörda.  

Det finns inga riktigt fredade arbetsplatser någonstans. Biblioteksarbete rymmer trots 
allt också intellektuellt krävande moment som kan fodra ostördhet. Här är den svår att 
nå.210 

Henning Larsen har skrivit artikeln ”Henning Larsen Malmö City Library, 
Malmö Sweden” på engelska för tidskriften Archtecture and Urbanism. 
Artikeln består till största delen av bilder på biblioteksbyggnaden, mest på 
exteriör men även på interiör och någon karta över möblering. Artikeln är i 
princip en förkortad variant av artikeln ”Malmö stadsbibliotek” i Arkitektur 
(1997) av samme författare. Även denna artikel tar upp ljusets betydelse och 
att den stora bibliotekshallen fungerar som ljusets kalender. Artikeln är 
beskrivande till att börja med, precis som den längre artikeln. Precis som i 
artikeln ”Malmö stadsbibliotek” talar artikelförfattaren om 
arkitekten/arkitektbyrån i tredje person i näst sista stycket och övergår där till 
tolkande kritik. Artikeln är varken direkt utbildande eller opinionsbildande, 
möjligtvis mera åt det inspirerande hållet på grund av alla bilder.211 

”Tävlingen om Malmö stadsbibliotek” har Hans Lindén skrivit och den 
är skriven långt innan byggnaden uppfördes. Artikeln handlar om den tävling 
som utlysts angående biblioteksbyggnaden. Artikeln är tämligen beskrivande, 
deskriptiv kritik, med inslag av citat från tävlingsprogrammet. Bland annat tar 
artikeln upp förslaget att inhysa biblioteket i den gamla museibyggnaden. 
Eftersom denna byggnad hade ett ”representativt läge”.212 Det är ”slottet” som 
refereras till. Artikelförfattaren menar att  

[…] byggnaden är uppförd i borgstil som ett slutet helt, vändande höga sirande 
tegelfasader med tinnar och torn åt alla fyra väderstreck.213  

                                                 
208 Linn, Björn, (1997), sid. 15. 
209 Linn, Björn, (1997), sid. 15. 
210 Linn, Björn, (1997), sid. 15. 
211 Larsen; Henning, ”Henning Larsen Malmö City Library Malmö, Sweden” i Archtecture and Urban-
ism, 1998:08. 
212 Lindén, Hans, ”Tävling om Malmö stadsbibliotek” i Byggmästaren, 1938:10, sid. 95. 
213 Lindén, Hans, (1938), sid. 95. 
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I uppsatsen Malmö Stadsbiblioteks syfte och mål med den nya 
huvudbiblioteksbyggnaden (2002) av Cecilia Tillberg används protokoll och 
program för att undersöka de syften och mål som fanns med den nya 
byggnaden. I uppsatsen tas ämnen som biblioteket och politiken upp samt de 
syften och mål som fanns med byggnaden. Exempel på sådana var 
självbetjäning och att biblioteket skulle synas, där Tillberg menar att ”[…] 
synlighet är för kunskapen, studierna, de litterära upplevelserna och det 
offentliga samtalet kan förändra individen, gruppen, och samhället under 
generationer”.214 Uppsatsen nämner ett biblioteksprogram och några av dess 
punkter, se citaten nedan. 

Flexibilitet och utvecklingsbarhet i byggnad, organisation och verksamhet.215 
 
Biblioteket skall vara ett monument, en hörnpelare i stadens offentliga liv, präglat av 

auktoritet och klarhet och byggt för att användas under generationer.216 

Bibliotekets tema upplysning, bokstavligt och i överförd betydelse.217 
 
Biblioteket rymmer mångfald.218 

[…] öppenhet och generositet ska prägla miljön; behoven av krav och kontroll ska inte 
tillåtas dominera miljön utåt.219  

Uppsatsen av Tillberg innehåller inslag av främst deskriptiv och normativ 
kritik med få inslag av tolkande kritik. Uppsatsen är undervisande med inslag 
av opinionsbildning. Tillberg skriver att redan i programförslaget var idén 
med byggnaden att den skulle vara ett monument för generationer av 
människor och att auktoritet skulle prägla den. Detta knyter an till ett par av 
Doveys kategorier av maktförhållanden i byggnader, bland annat ”Authority” 
och en undergrupp till ”Coersion” publika monument. 

Boken Tidernas bibliotek: [Malmös nya stadsbibliotek som vision och 
verklighet] belyser biblioteket som vision och verklighet. Den är skriven av 
olika personer som på ett eller annat sätt varit inblandade i projektet. I boken 
finns det dokumenterat skyltning, som baserades på analyser, för att 
underlätta orienteringen för besökaren. Här beskrivs hur man har organiserat 
bibliotekets material samt all möblering, för att det skall vara så enkelt att 
hitta dit och hitta det man söker som möjligt. Överskådlighet och tydlighet är 
någonting som är genomgående när det kommer till den interiöra aspekten av 
                                                 
214 Tillberg; Cecilia, Malmö Stadsbiblioteks syfte och mål med den nya biblioteksbyggnaden, 4-poäng, 
2002, sid. 6. 
215 Tillberg, Cecilia, (2002), sid. 7. 
216 Tillberg, Cecilia, (2002), sid. 7. 
217 Tillberg, Cecilia, (2002), sid. 7. 
218 Tillberg, Cecilia, (2002), sid. 7. 
219 Tillberg, Cecilia, (2002), sid. 7. 
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bibliotekens utformning. Här finns tydliga skyltar. Lättläst litteratur och annat 
material som Daisy-skivor står inte tillsammans på en särskild avdelning utan 
är indelade tillsammans med annat material, enligt gängse ämneskategorier. 
Tydlighet tillsammans med en strävan efter överskådlighet ger antydan av en 
demokratisk ansträngning, så att alla välkomnas.220  I Tidernas bibliotek: 
[Malmös nya stadsbibliotek som vision och verklighet] menar författarna att 
biblioteket skall vara till för många olika målgrupper. I boken diskuteras hur 
man skall få barn och unga ut i resten av biblioteket. Det finns beskrivet hur 
biblioteket ordnat material som riktar sig till synskadade eller människor med 
dyslexi. I Tidernas bibliotek talar författarna även om studenter på olika 
nivåer som potentiella besökare, exempelvis gymnasieelever och 
universitetsstudenter men även hobbystuderande. Det beskrivs också hur man 
skall bemöta studenterna på bästa sätt. Biblioteket har bland annat ordnat med 
studieplatser och möjlighet till datorer. Boken (Tidernas bibliotek: [Malmös 
nya stadsbibliotek som vision och verklighet]) är emellertid utgiven innan det 
nya högskolebiblioteket byggts och det är rimligt att anta att vissa av 
högskolestudenterna har övergått till att studera på det nyare 
högskolebiblioteket. Ljusets kalender tas upp, men boken beskriver även 
olika säkerhetsaspekter som brandsäkerhet, olika inredningsaspekter som 
användandet av informationspunkter i stället för en stor disk, för att skapa 
möten utan barriärer. En intressant rubrik i boken som visar innovation i 
rubriksättning är ”Från Törnrosaslott till Kunskapsbank.”221 Tidernas bibliotek 
har många beskrivningar på biblioteksbyggnaden, några exempel är: 

Malmö stadsbibliotek formas av möten mellan bibliotek och användaren. Det innebär att 
alla de förhållanden som påverkar besökaren/användaren också påverkar biblioteket. 
Tidens vindar blåser genom biblioteket. Allt som händer i världen har också en 
informationsaspekt.222 

 
Genom att utforma den nya biblioteksbyggnaden som två huskroppar kan det 

nuvarande biblioteket även i framtiden dominera den samlade kompositionen. Den 
gamla byggnadens kraftiga färger och rika detaljering förstärker denna verkan.223  

 

Dagsljuset spelar en speciell roll i husets rum. Det har lagts vikt vid att detta i 
byggnaden upplevs som ett stimulerande och skiftande element genom dagens alla 
timmar.224 

 
Entrérummet får sitt ljus uppifrån, silande ned längs väggarna, vilket ger det en lätt 

och svävande atmosfär.225 
 

                                                 
220 Ristarp, Jan, (2002) sid. 54.  
221 Tidernas bibliotek: [Malmös nya stadsbibliotek som vision och verklighet], (1997), sid. 11. 
222 Tidernas bibliotek, (1997), sid. 21. 
223 Tidernas bibliotek, (1997), sid. 33. 
224 Tidernas bibliotek, (1997), sid. 33. 
225 Tidernas bibliotek, (1997), sid. 33. 
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Den kvaderindelade putsen på den tunga kroppen – lika utvändigt och invändigt – ger 
den tyngd och värdighet och värdighet som trots den högresta karaktären får volymen att 
vila på marken. De föregivna fogarna lever sitt eget liv och rättar sig inte efter de 
kvadratiska öppningarna. De bryter därmed den markerade klassiserande hållningen i 
fönsterplaceringens bestämda och regelbundna rytm. Mönster på mönster ger effekter av 
interferens som föder liv i den annars tungt vilande och avslutande muren.226 

Sista citatet syftar mot den vinklade bibliotekskroppen mot Regementsgatan 
och ”Slottet”. Boken Tidernas bibliotek består i första hand av deskriptiv och 
normativ kritik men har även inslag av tolkande kritik. Publikationen kan ses 
som både undervisande och opinionsbildande. Boken visar hur biblioteket i 
Malmö är uppbyggt så att andra kan dra lärdom av detta. Den kan även få 
beslutsfattare att fundera på ifall det var någonting som kunde ha gjorts bättre 
eller annorlunda. 

Andra beskrivningar av Malmö stadsbibliotek är till exempel Tidernas 
bibliotek där byggnaden beskrivs som en ”kunskapsteater”227. Författaren talar 
om just teateraspekten av böcker och om hur böcker använts som kulisser för 
att skapa olika stämningar. 

Ljusgården i det röda slottet är ett enda boktorn med böcker runt väggarna i tre plan. Ser 
man närmare, upptäcker man att böckerna dragit sig undan och på flera avdelningar 
främst har en scenografisk betydelse, som stämningsskapande väggdekoration och 
rumsavdelare.228 

Lite tidigare i samma bok kan man läsa: ”den stora kunskapskatedralen med 
de enorma glasfasaderna ut mot parken och det röda tegelslottet med den 
historiska atmosfären […]”.229  

Det används ord som kunskapskatedral och kunskapsteater i citatet ovan 
från Tidernas bibliotek och tanken är mycket påtaglig. Man vill att detta 
bibliotek skall vara ett monument över kunskap, både för förvaring och för 
förmedling. Biblioteket skall kunna användas som en skådeplats för olika 
sorters information, även i form av utställningar och liknande.  

Den äldre delen av biblioteket Slottet var en solitär byggnad och har 
beskrivits som en skånsk borg. I och med tillbyggnaderna och med den 
öppenhet de förde med sig, vägs borgens skyddande känsla upp mot det 
inbjudande det nya står för. Ingemar Ehlin talar i Biblioteksbyggnader – 
vetenskapliga och folkliga (DVD 2009) om biblioteket i Malmö och dess 
bibliotekshall ett av de besynnerligaste biblioteksrum som producerats i detta 
land.230  

                                                 
226 Tidernas bibliotek, (1997), sid. 38. 
227 Tidernas bibliotek, (1997), sid. 6. 
228 Tidernas bibliotek, (1997), sid. 6-7. 
229 Tidernas bibliotek, (1997) sid. 5. 
230 Biblioteksbyggnader – vetenskapliga och folkliga, (2009), video. 
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Dagsljuset betonas som någonting viktigt i flera av källorna beskrivande 
Malmö stadsbibliotek.231 Ljuset framstår som ett minst lika viktigt element i 
bibliotekets uttryck som övrig formgivning. Ljusets estetiska funktion är hos 
de flesta skribenter mer betonad än ljusets faktiska funktion som bringare av 
ljus. I jämförelse med de stora fönstren på Carolina Rediviva som användes 
framför allt som ljusinsläpp för studier, är de ansenliga fönstren i Malmö 
bibliotek främst till för att skapa intryck av att biblioteksrummet fortsätter ut i 
parken. Fönstren och ljuset används för att skapa illusioner av rymd och för 
att markera årets skiftningar. En negativ effekt de stora fönstren bidragit med 
är ljusets blekande effekt. Därför är markiser uppsatta vilket till en del tar 
ifrån biblioteksrummet en av dess goda kvaliteter. Detta kommenteras i 
artikeln ”En vision kommer ut i dagsljuset”. 

Flera artiklar beskriver glasfasaden och skildrar den entusiastiskt. Det 
återkommer beskrivningar av det estetiska, främst gällande ljusets skiftningar 
i biblioteksrummet. Beskrivningarna övergår nästan i poesi där det används 
uttryck som ”silande ned längs väggarna”, det talas om ett fönsters kontrast 
mot ”den lysande väggytan” och hur ljuset kan ”fylla hela byggnadens 
inre.”232 Dessa beskrivningar skapar ett intryck av att byggnaden har en själ 
trots att byggnaden som sådan är ett dött föremål och att byggnaden endast 
kan sägas vara levande när den faktiskt används.  

Malmö stadsbiblioteks maktaspekter som byggnad faller under är Doveys 
grupper ”Force” (kraft), ”Coersion” (tvång) och ”Authority” (auktoritet, 
befogenhet). ”Force” innebär att byggnadens dörrar, väggar, 
säkerhetsanordningar som brandsäkerhet och andra anordningar för att 
förhindra stöld av böcker, har en maktaspekt knutna till sig. Denna 
maktutövning har möjlighet att stänga människor inne eller ute samtidigt som 
den är ofrånkomlig och oumbärlig för alla biblioteksbyggnader. Malmö 
Stadsbibliotek har trots detta försökt öppna upp byggnaden genom ett stort 
fönster i bibliotekshallen, där parken i princip tillåts komma in i biblioteket. 
”Coersion” med undergruppen det publika monumentet, är en annan typ av 
maktaspekt som byggnaden faller under. Tillberg menar i sin text att 
byggnaden kan vara ett monument för framtida generationer. Publika 
monument refererar oftast bakåt och vill påminna om det förgångna och att det 
förflutna kan upprepas ännu en gång, antingen i positiv eller i negativ form. 
Uppsatsförfattaren anser att referensen lika väl kan fungera framåt, som 
skapandet av en ny trend. Tillberg tar även upp i sin text att auktoritet präglar 
byggnaden, vilket faller under kategorin ”Authority”.233  
                                                 
231 Som exempelvis i Tidernas bibliotek: [Malmös nya stadsbibliotek som vision och verklighet], 
Larsens Tegnestue, Henning, ” Malmö stadsbibliotek” i Arkitektur, 1997:8, sid. 7. 
232 Larsens Tegnestue, Henning, ”Malmö Stadsbibliotek”, (1997), sid. 4. 
233 Dovey, Kim, (2008), sid. 11-17. 
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Malmö högskolebibliotek 

Högskolebiblioteket i Malmö ligger på Nordenskiöldsgatan och stod, efter 
några år av byggnationer, färdigt 2005. Byggnaden är uppkallad efter 
kvarteret Orkanen, där den ligger. Inför bygget utlystes en tävling om vem, 
eller vilka, som skulle bygga och rita byggnaden. Ett schweiziskt 
arkitektkontor vann tävlingen 1998, de hette Diener & Diener Architekten.234 
Byggnaden var från början tänkt att vara högskolans huvudbyggnad men det 
förändrades och genom detta ändrades förutsättningarna för byggnationen. 
Lokalbehoven hade omprioriterats och byggnaden, tänkt att vara 
huvudbyggnad, hyser numera lärarutbildning och bibliotek.  

Byggnaden är utformad för att kunna rymma upp mot femtio olika 
hyresgäster. Malmö högskola äger inte lokalen utan man har ett 
fastighetsavtal på 20 år med ett fastighetsbolag.235  

Material 
Materialet som kommer att användas för den fortsatta analysen är Tyke L. 
Tykesson och Anders Anderssons Guide till Malmös arkitektur, 
målsättningen med boken var bland annat att spegla olika epokers 
byggnadsverksamhet; artikeln ”Malmö högskola - kv Orkanen, 
Lärarutbildning och bibliotek”, Jakob Harnesks artikel ”Orkanen – Malmö 
bygger på sin självbild” från Biblioteksbladet, arkitektbyrån Diener och 
Diener Architektens artikel ”Lärarutbildningen och bibliotek Malmö 
högskola”, översikten över olika byggnader ”Öresund runt” i Arkitektur The 
Swedish architectural review, Olof Hultins artikel ”Glasarkitektur som 
skimrar” från Arkitektur The Swedish architectural review och Malmö 
högskolas hemsida. 

Utförande 
I den arkitektoniska beskrivningen kan man läsa att arkitekten hade som 
målsättning ”att skapa en byggnad som genom sin utformning tar till vara på 
den unika placeringen intill vattnet mellan den gamla stenstaden och hamnens 
industribyggnader.”236 Man menar i artikeln ”Malmö högskola - kv Orkanen, 
Lärarutbildning och bibliotek”, att genom denna placering kommer 
byggnaden att fungera som ett landmärke för såväl staden som högskolan. På 

                                                 
234 Tykesson, Tyke L. & Andersson, Anders (red.), (2001), sid. 221. 
235 Diener & Diener Arhitekten, ”Lärarutbildningen och bibliotek, Malmö högskola” i Arkitektur = The 
Swedish architectural review, 2005:5,  sid. 12. 
236 ”Malmö högskola - kv Orkanen, Lärarutbildning och bibliotek” i Planering i Malmö. ; 2005:1. 
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Malmö högskolas hemsida kan man läsa att de (högskolan) tycker att 
byggnaden fyller sin plats på ett utmärkt sätt. ”Den nya byggnaden uppfyller 
sin plats vid Hjälmarekajen utan att blygas.”237  

Kompositionen av byggnaden inspireras av halltypologin i dess närhet. 
Detta betyder att byggnaden består av sex hallar i fem våningar som placerats 
väldigt nära varandra och knyts samman av vertikalt gående 
kommunikationsvägar. Biblioteket ligger på våning fem. Mellan de sex 
byggnaderna skapas fem ljusgårdar med olika utseenden. Den mittersta har 
glasats in och används som entrérum. De ledord som fanns vid strukturen av 
byggnationen var enligt artikeln ”Malmö högskola - kv Orkanen, 
Lärarutbildning och bibliotek” generalitet och flexibilitet. Det är denna 
struktur som skall göra det möjligt att inhysa flertalet andra hyresgäster 
längre fram.238 Fasaden var ursprungligen tänkt att få en exteriör i grön ärgad 
koppar.239 Detta skulle kunna vara ett möjligt skäl att ge byggnaden 
smeknamnet Hulken, efter ett grönt monster från filmens värld.  

Fasaden är delvis putsad och delvis klädd i glas. Den har dessutom fått ett 
räfflat fasadglas där det ligger ett sorts skivmaterial bakom.240 Arkitekterna 
vid arkitektbyrån Diener & Diener Architekten byggnadens fasad genom att 
tala om råglaset i det yttre skiktet av fasaden och hur det på ett oregelbundet 
sätt speglar ljuset. Genom att ljuset speglas oregelbundet i fasadens 
material döljs och visas det underliggande materialet oregelbundet. I det 
underliggande finns bokstäver i metall som fått viss lyster och bokstäverna 
bildar ord och texter. Byggnaden i sig har ett specifikt kännetecken, dess 
knäckta ytor.241 Det är genom dessa ljusskiftningar och lek med material 
som arkitekterna menar att byggnadens egentliga material är ljuset, då det 
är ljuset som egentligen bestämmer vad som skall belysas eller ses.242 I en 
broschyr utgiven av Malmö högskola finns målsättningarna för byggnaden 
angivna. Några av målen var dessa: 

Vårt hus är öppet mot staden och bidrar till att skapa liv 

Vårt hus är inbjudande och välkomnande 

Vårt hus har en attraktiv och lustfull miljö, både ute och inne 

                                                 
237 Malmö högskola > Om Malmö högskola > Om… > Lärarutbildningen > Orkanen > Om orkanen > 
Byggnaden 
238 ”Malmö högskola - kv Orkanen, Lärarutbildning och bibliotek”, (2005). 
239 Hultin, Olof, (2005), sid 25. 
240 ”Malmö högskola - kv Orkanen, Lärarutbildning och bibliotek”, (2005). 
241 Diener & Diener Arhitekten, ”Lärarutbildningen och bibliotek, Malmö högskola” i Arkitektur = The 
Swedish architectural review, 2005: 5, sid. 12. 
242 Diener & Diener Arhitekten, ”Lärarutbildningen och bibliotek, Malmö högskola”, (2005), sid. 12. 
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Vårt hus utmanar högskolans tankar och stimulerar till utveckling 

Vårt hus är tidlöst, tål användning och åldras vackert243 

Analys 
Malmö högskolebibliotek är sprunget ur ett behov från högskolans sida. Det 
behövdes en ny huvudbyggnad men det blev en kombination av dels 
lärarhögskola och högskolebibliotek. Genom att byggnaden är en del av 
högskolan, betyder det att den är byggd för dess studenter och personal i 
första hand. Malmö högskola verkar även vara intresserad av att locka dit 
allmänheten.  

I Arkitektur kunde man 2007 hitta en notisliknande presentation av 
Lärarutbildningen och bibliotekets byggnad. Uppslaget heter ”Öresund runt” 
och notisen ”Lärarutbildningen och bibliotek Malmö högskola”. Notisen ger 
endast en synnerligen kort presentation av byggnaden i ord och bild. Det som 
skrivs är:  

Universitetets huvudbyggnad var det tänkt som, men blev Lärarhögskolan. Stort, elegant 
och med raffinerad glasfasad.244  

Bibliotekskonsulenten Jakob Harnesks har skrivit artikel ”Orkanen - Malmö 
bygger på sin självbild” i vilken han beskriver sina intryck av byggnaden 
efter sitt besök där. Harnesk skriver bland annat att en av målsättningarna 
med biblioteket var att det skulle fungera som en integrerad mötesplats, där 
också allmänheten var välkommen. Ambitionen verkar enligt Harnesks artikel 
vara att ordna många olika publika arrangemang samtidigt som det skall 
finnas möjlighet att driva den vardagliga verksamheten.245 Artikelförfattaren 
är på sina ställen rätt personlig och använder sig av meningar som exempelvis 
”ger mig” eller ”leder mina”. Harnesk använder sig av flertalet superlativ i sin 
text som läcker, magnifik, älskar och imponerad. Artikeln består av flera 
avsnitt med tolkande kritik, samt vissa inslag av deskriptiv och normativ 
kritik. Texten kan ses som opinionsbildande med inslag av 
undervisande/informerande ton. Harnesk beskriver byggnaden och biblioteket 
bland annat på detta vis: 

Magnifik utsikt, mycket ljus och luft.246 
 
Allt eftersom man promenerar längs med den gröna veckade fasaden framträder fler 

ord och inskriptioner. Citat från poeter som Hjalmar Gullberg och Timbuktu, ord som 
                                                 
243 Malmö högskola > Om Malmö högskola > Om… > Lärarutbildningen > Orkanen > Broschyr med 
samlad information om Orkanen (pdf), sid. 3.  
244 ”Öresund runt” i Arkitektur, 2007:4. 
245 Harnesk, Jakob, ”Orkanen - Malmö bygger på sin självbild” i Arkitektur, 2005:8, sid. 11. 
246 Harnesk, Jakob, (2005), sid. 10. 
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’kunskap’ och ’information’ på kända och okända språk. Fler än en person har 
karakteriserat fasaden som läcker.247 

Läsfåtöljerna i varma färger ger mig associationer till ett bättre kryssningsfartyg. Eller 
också är det vattnet utanför som leder mina tankar dit.248 

 
Glasväggarna är som sagt magnifika.249 

Biblioteket skall vara en integrerad mötesplats för alla, inklusive allmänheten.250 
 
Ord som flexibilitet och pedagogik varit nyckelord i visionen.251 

Självbilden bygger man till stor del med arkitektur […] och det är uppenbart att Malmö 
nu är på väg att förändra sin självbild rejält.252 

Artikeln ”Malmö högskola –kv Orkanen, Lärarutbildning och bibliotek” 
skildrar den utlysta arkitekturtävlingen vilken arkitekturbyrån Diener & 
Diener Architekten vann. Reportaget fortsätter med att beskriva byggnadens 
fysiska attribut som läge, utseende och exteriör samt de olika hallarnas 
relation till varandra fysiskt. Vidare redovisar artikeln de material som 
använts, att byggnaden har sprinklers, elinstallationer, antalet cykelplatser, 
toaletter och så vidare. Det anges i artikeln att sockelvåningen vid 
Nordenskiöldsgatan består av putsade fasader och glaspartier men att 
fasadmaterialet i övrigt är räfflat fasadglas med bakomliggande skivmaterial. 
Fasadmaterialet på teknikvåningen består av falsad plåt (titanzink) i den yttre 
fasaden, mot gården är det puts. ”Malmö högskola –kv Orkanen, 
Lärarutbildning och bibliotek” består dels av normativ kritik men även 
deskriptiv kritik och skriften är informativ till sin karaktär, i förlängningen 
mer utbildande än opinionsbildande. Artikeln uttrycker sig bland annat på 
dessa vis om byggnaden: 

Byggnadens komposition är inspirerad av den närliggande halltypologin, där olika slag 
av industriproduktion har präglat områdets utvecklingshistoria i ett rikt och varierat 
formspråk.253 

 
Målsättningen var att skapa en byggnad som genom sin utformning tar vara på den 

unika placeringen intill vattnet mellan den gamla stenstaden och hamnens 
industribyggnader. Genom sitt läge kommer byggnaden att vara ett viktigt ländmärke 
både för Malmöstad och högskolan.254 

                                                 
247 Harnesk, Jakob, (2005), sid. 10. 
248 Harnesk, Jakob, (2005), sid. 11. 
249 Harnesk, Jakob, (2005), sid. 11. 
250 Harnesk, Jakob, (2005), sid. 11. 
251 Harnesk, Jakob, (2005), sid. 11. 
252 Harnesk, Jakob, (2005), sid. 11. 
253 ”Malmö högskola –kv Orkanen, Lärarutbildning och bibliotek”, (2005), sid. 26-27. 
254 ”Malmö högskola –kv Orkanen, Lärarutbildning och bibliotek”, (2005), sid. 26-27. 
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Ledord för byggnadens struktur är generalitet och flexibilitet.255 

Byggnaden har väggar, dörrar och vissa säkerhetsanordningar, som 
brandskydd, vilket gör att Doveys undergrupp till ”makt över”, ”Force” 
(kraft), kan användas om byggnaden. Även begreppet ”Coersion” (tvång) kan 
tillämpas på byggnaden med tanke på den rumsliga dominansen, med 
dominerande läge och överdriven skala. Byggnaden har fått ett sådant läge att 
artikeln räknar det som ”ett viktigt landmärke”. Byggnaden är som helhet stor 
genom sina ihopkopplade delbyggnader.  

I artikeln ”Lärarutbildning och bibliotek, Malmö högskola” av Diener & 
Diener Architekten beskriver de byggnadens förutsättningar, placering och 
utseende med flertalet bilder och några bildtexter utöver övrig text. Texten 
kan ses som beskrivande, deskriptiv kritik men med vissa inslag av normativ 
och tolkande kritik, däremot är inte artikeln tydligt opinionsbildande eller 
utbildande. Den skulle möjligen kunna ses som lite av bägge. Vad gäller 
Doveys maktbegrepp är det ”Coersion” (tvång) och den rumsliga dominansen 
som man kan relatera till, då även denna artikel tar upp byggnadens placering. 
Arkitektbyrån uttrycker sig bland annat på följande sätt angående byggnaden: 

Till Hulken döpte folkhumorn Diener & Dieners vinnande tävlingsförslag från 1997. Då 
gällde det en huvudbyggnad för ett framtida universitet. Åtta år och många 
programändringar senare är Hulken klar. Inte så skräckinjagande som befarat och 
inrymmande lärarhögskola och bibliotek.256 

 
Råglaset som bildar fasadens yttersta skikt reflekterar ljuset oregelbundet och döljer 

likaså oregelbundet den underliggandeskriften i glänsande metall. Därigenom blir ljuset 
kring byggnaden dess egentliga material, ett material som hela tiden förändrar 
byggnaden. Byggnadens geometri kännetecknas av knäckta ytor.257 

Olof Hultins artikel ”Glasarkitektur som skimrar” kommenterar han 
högskolebyggnaden som inhyser Lärarhögskola och bibliotek. Hultin ger i 
artikeln sina kommentarer/sin tolkning av byggnaden. Artikelförfattaren 
jämför arkitektbyrån med andra arkitektbyråer vilket faller under normativ 
kritik. I övrig text används tolkande kritik varvat med deskriptiv kritik. I 
artikeln ges både ris och ros, exempelvis att kvaliteten på dagsljuset är dålig 
i många av byggnadens utrymmen. Andra kommentarer om byggnaden är:  

Hulken, som den då ärggröna byggnaden döptes till, visar sig nu exteriört i stället 
förvandlat till ett spirituellt –ja, rent av mästerverk.258 

 

                                                 
255 ”Malmö högskola –kv Orkanen, Lärarutbildning och bibliotek”, (2005), sid. 26-27. 
256 Diener & Diener Architekten, ”Lärarutbildning och bibliotek, Malmö högskola” i Arkitektur, 
2005:5, sid.11. 
257 Diener & Diener Architekten, (2005), sid.12. 
258 Hultin, Olof, ”Glasarkitektur som skimrar” i Arkitektur, 2005:5, sid. 25. 
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Den väldiga fem våningar höga volymen skimrar, lyser, skiftar färg och löses upp i 
ständiga förändringar, allt efter hur ljuset vandrar på fasaderna. Tricket som 
åstadkommer detta är de glasbeklädda fasadernas veckningar och de hoppande 
fönsterbanden. Det är innovativt och rasande skickligt gjort och det finns verkligen 
ingen anledning att beklaga att den ursprungliga kopparfasaden aldrig kom till 
utförande.259  

Interiört kan man imponeras av den intellektuella skärpan i konceptet.260 
 
utan tvekan har Malmö fått en märkesbyggnad som kommer att låta tala om sig.261 

Min gissning är förstås att det är högskolan som blir motorn och dragplåstret i Malmö 
långt efter det att Torson är glömd.262 

Malmö högskolebibliotek har som byggnad väggar, dörrar och vissa 
säkerhetsanordningar vilket gör att Doveys undergrupp till ”makt över”, 
”Force” (kraft) kan appliceras på byggnaden. Även gruppen ”Coersion” 
(tvång) kan tillämpas på byggnaden, speciellt rumslig dominans tack vare 
byggnadens framträdande läge vid vattnet och överdimensionerade skala med 
fem hallar. 

 

                                                 
259 Hultin, Olof, ”Glasarkitektur som skimrar”, (2005), sid. 25. 
260 Hultin, Olof, ”Glasarkitektur som skimrar”, (2005), sid. 25. 
261 Hultin, Olof, ”Glasarkitektur som skimrar”, (2005), sid. 25. 
262 Hultin, Olof, ”Glasarkitektur som skimrar”, (2005), sid. 25. 
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Diskussion 

De två högskolebiblioteken 
De två högskolebiblioteken, Carolina Rediviva och Malmö högskolebibliotek 
(Orkanen), är bägge stora byggnader med imponerande fasader. Detta 
framgår tydligt från granskat textmaterial och i de bilder som funnits med i 
litteraturen. Malmö högskolebibliotek fyller dock inte hela sin byggnad utan 
disponerar endast en del av den. Carolina Rediviva och Malmö 
högskolebibliotek är väldigt olika utseendemässigt vilket avspeglas i 
dokumentationen kring dem. Gemensamt för bägge biblioteken är att de skall 
vara till för universitetens studenter, forskare och övriga akademiker, en 
utvald exklusiv skara vilket kan skapa en utestängande effekt.263 Carolina 
Rediviva sticker ut med all dokumentation som nämner anknytningarna till 
kungahuset, höjdläget och det slottsliknande i fasadens uttryck och 
framtoning. Byggnaden beskrivs som ett bokpalats och de som förväntas 
inträda i byggnaden är ”furstar” och högre skolade. Numer finns dock en 
utställningssal i Carolina Rediviva som riktar sig mot allmänheten, där man 
som privatperson kan besöka byggnaden för att endast titta. En av läsesalarna 
har byggts om till fördel för grupparbeten. Kanske kan detta välkomna fler 
personer med olika bakgrund till biblioteket samt skapa viss öppenhet mot 
allmänheten.264  

Malmö högskolebiblioteks byggnad har inga slottsliknande tendenser 
utan byggnaden har i stället beskrivits som ”ett spirituellt mästerverk”265 med 
sina knäckta ytor och skimrande glasfasad. Bibliotekets läsestolar, i 
kombination med byggnadens höjd, samt läget vid vattnet har beskrivits som 
om biblioteket var ett kryssningsfartyg av bättre kvalitet.266 Malmö 
högskolebibliotek ingår som en del i en politisk strävan att ta Malmö från 
industristad till kunskapsstad. En annan ambition vid byggandet av 
biblioteket, var att locka allmänheten. Högskolestuderande är den primära 

                                                 
263 Ristarp, Jan, (2002) sid. 51. 
264 Ristarp, Jan, (2002) sid. 54. 
265 Hultin, Olof, ”Glasarkitektur som skimrar”, (2005), sid. 25. 
266 Harnesk, Jakob, (2005), sid. 11. 
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målgruppen, men båda biblioteken försöker på olika sätt öppna sig för 
allmänheten.  

Både Carolina Rediviva och Malmö högskolebibliotek har en 
monumentalitet över sig, eller en vilja att vara monument. Carolina Rediviva 
med kunglig glans och slottsambitioner, Malmö högskolebibliotek med sin 
glasfasad, ett spirituellt mästerverk som skall lyfta Malmö in i en ljusnande 
framtid som kunskapsstad. Dessa egenskaper, monumentalitet, placering och 
ansenliga skala gör att byggnaderna faller under samma av Kim Doveys 
”makt över” kategorier som beskrevs i teoriavsnittet. Kategorierna som 
biblioteksbyggnaderna faller under är ”Force” (kraft), ”Coersion” (tvång) och 
”Authority” (auktoritet, befogenhet). ”Force” då biblioteksbyggnaderna har 
frihetsberövande anordningar exempelvis dörrar och säkerhetsanordningar 
(brandsäkerhet, stöldskydd) som inskränker besökarens rörelsefrihet, eller 
som uppsatsförfattaren skriver i teoriavsnittet, ”förhindrar tillgång till att 
upprätthålla den rumsliga praxisen”.267 Dessa maktutövandeaspekter är väldigt 
svåra att komma ifrån, då en byggnad utan väggar och dörrar knappt kan 
definieras som en byggnad. ”Coersion” signalerar maktperspektiv främst 
genom undergrupperna ’rumsligt dominerande’ och ’publika monument’. Det 
’rumsliga dominerandet’ arbetar genom förstorad skala och ett framträdande 
läge för att på så vis nedvärdera det mänskliga objektet och begreppet i sig 
medför att makten är nödvändig för byggnadens framställning. Både Carolina 
Rediviva och Malmö högskolebibliotek/ lärarhögskola är i högsta grad 
ansenliga byggnader som är placerade på sådant sätt att de är väl synliga för 
allmänheten. Detta ger bägge byggnaderna en symbolisk innebörd av makt 
och status. Vad gäller undergruppen ’publika monument’ används den oftast 
för att påminna om det förflutna och att det kan återkomma eller ske igen. 
Således ett monument över en svunnen tid placerat på en publik plats som 
påminnelse eller varning. I bägge byggnadernas fall kan de agera som 
monument eller minnesmärken över den tid de byggdes i, kunskapen de 
innehåller och utvecklingen som skett inom biblioteksområdet. 
Maktkategorin ”Authority” utmärks av bristen på argument, och att den får 
erkännande och eftergivenhet utan invändningar. Bägge biblioteken är 
auktoritära i kraft av den information, de böcker och all kunskap de 
innehåller. Även förmågan att låna ut den innehavda kunskapen och dela med 
sig av sin bildning ger auktoritet.  

Att ställa Carolina Rediviva och Malmö högskolebibliotek mot varandra 
och göra en jämförelse är besvärligt. Biblioteken är sprungna ur så olika tider. 
Byggnaderna är väldigt olika i sin arkitektur och beskrivs på olika sätt i 
materialet. Det man kan se är att högskolebibliotekens utformning har 

                                                 
267 Denna uppsats, teoriavsnittet, sid. 12. 
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förändrats mycket sedan det att Carolina Rediviva började byggas och att 
Malmö högskolebibliotek byggts. Universitetetsbiblioteket i Uppsala var den 
del som tog upp det största utrymmet i Carolina Rediviva, förutom festsalen, 
vissa administrativa ytor och arbetsrum för bibliotekets personal. Men 
biblioteket och dess böcker, tog över tid upp mer och mer plats. Därefter har 
allt mer utrymme måsta avsättas för studieplatser och grupparbeten. 
Elektroniska hjälpmedel och annan ny teknik har installerats i takt med tidens 
krav på sådana redskap.268 Carolina Rediviva har som byggnad och bibliotek 
varit tvungen att förändras dels på grund av nya brandskyddsföreskrifter dels 
på grund av besökarnas krav på tillgång till den moderna tekniken. Ett visst 
mått av hybriditet och en förmåga att förändras smakfullt, krävs för att klara 
denna utveckling utan att ta udden av byggnadens historiska och 
arkitektoniska värde.269 Carolina Rediviva som universitetsbibliotek har varit 
tvunget att förändras in i det moderna, digitala samhället medan Malmö 
högskolebibliotek, snarare byggdes in i det. Olika elektroniska resurser som 
datorer och datoriserade kataloger samt studieplatser var någonting naturligt 
och påverkade planeringen redan från start.  

Carolina Rediviva har gått från att vara en byggnad med flera 
maktsymboler, ära och ekonomiskt kapital från dåvarande kungen, en 
”sluten” byggnad för en utvald grupp, en byggnad för en exklusiv skara till att 
som bibliotek bemöda sig om att locka en bredare skara människor, med hjälp 
av fler funktioner och försök till förändring. Biblioteket försöker öppna upp 
den bild som projiceras, även om byggnadens fasad och syfte fortfarande är 
detsamma.270 Malmö högskolebibliotek hade redan när biblioteket öppnades 
en vilja att locka en bredare publik än enbart studenter och forskare vid 
universitetet. Byggnaden signalerar en demokratisk aspekt, öppenhet ut mot 
allmänheten.271  

De tre folkbiblioteken 
De tre folkbiblioteken är precis som de två högskolebiblioteken mycket olika 
varandra både i utseende och i målsättningar. Bokborgen Dicksonska 
folkbiblioteket, varuhuset Örebro stadsbibliotek och kunskapsteatern Malmö 
stadsbibliotek skiljer sig utseendemässigt lika mycket åt som deras epitet gör. 
Dicksonska folkbiblioteket riktade sig mot arbetarklassen och har beskrivits 
som ett ”castle”, Örebro stadsbibliotek har beskrivits som ett varuhusbibliotek 
                                                 
268 Jmf. med tankarna som fanns om “Learning Spaces” i Cohen, Alex, ”Learning Spaces in Public 
Libraries”, sid. 227-233. 
269 Jmf. med tankarna om hur det digitala och informations hungriga samhället kan påverka 
arkitekturen. Carnegie, Teena, A., M., och Abell, John,”Information, Architecture, and Hybridity: The 
Changing Discourse of the Public Library”, sid. 242-258. 
270 Ristarp, Jan, (2002) sid. 51. 
271 Ristarp, Jan, (2002) sid. 54. 
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vilket ville smälta in i stadsbilden och inte göra något väsen av sig.272 Det hade 
som målsättning att vara öppet och flexibelt i sitt arkitektoniska uttryck. Malmö 
stadsbibliotek ville inte smälta in i stadsbilden utan snarare utmärka sig och 
vara ett blickfång. Biblioteksrummet i den tredje byggnaden (följaktligen inte 
Slottet eller cylindern) har ambitionen att ge besökaren intrycket av ett 
utomhusrum, där parken utanför smälter samman med rummet på insidan av 
glaset, vilket i sig skapar någonting unikt och särpräglat.   

På en imaginär tidsaxel kan man sätta Dicksonska folkbiblioteket i ena 
änden, Malmös stadsbibliotek i andra änden och Örebro stadsbibliotek i 
mitten. Samma tidsaxel kan användas för att illustrera den utveckling som 
skett inom biblioteksarkitekturen och folkbiblioteksväsendet. Det började i 
slutet av 1800-talet med ett bibliotek som levde på donationer avsett att 
förvara kunskap åt de mindre bemedlade, samt se till att arbetarnas liv 
berikades med fördelaktiga göromål i en tid med mycket dåliga 
levnadsförhållanden.273 Nu gör vi ett hopp i tiden, till början av 1980-talet, 
med ett bibliotek som öppnar sig för fler individer utan att ta hänsyn till deras 
finansiella belägenhet eller sociala situation. Biblioteket syftade inte till att 
berika allmänhetens andliga liv, utan såg snarare sig själv som ett andra 
vardagsrum.274 Därefter blir språnget i tiden kortare och vi landar nu i slutet av 
1990-talet. Trots att endast tiotalet år passerat mellan de senare biblioteken, så 
har den arkitektoniska förändringen och utvecklingen varit nästan lika stor 
som mellan de två första biblioteken. Nu har vi ett bibliotek som inte alls 
försöker smälta in utan snarare sticka ut. Ett bibliotek som samtidigt som det 
har som ambition att vara till för alla, ska symbolisera stadens ambition att 
lyfta sig till kunskapsstad.275 

Örebro stadsbibliotek har ingen naturlig motpol att jämföra sig med i 
uppsatsen. Det står lite för sig själv och representerar en viktig tid i 
utvecklingen mot senare biblioteksbyggnader. I biblioteket skulle du som 
medborgare känna att du hade ditt andra vardagsrum. Biblioteket som social 
mötesplats har kommit till. Genom att medvetet nedtona utestängande, 
skrämmande signaler och i stället fokusera på att smälta in i stadsbilden, 
välkomnas människor in. Öppenhet är ledstjärnan i såväl byggnadens 
formspråk som personalens målsättning i arbetet på biblioteket.276 Örebro 
bibliotek har en uttalat bred målgrupp och var speciellt intresserat av att dra 
till sig besökare med olika svårigheter i sin vardag. Biblioteket byggdes för 
allmänheten av allmänhetens företrädare. Besökarna välkomnas oavsett 

                                                 
272 Castle: min översättning; slott eller borg. 
273 Atlestam, Ingrid, Bergmark, Madeleine & Halász, Eva, (1997), sid. 129. 
274 Viirman, Eva, (2006), ”Folkbiblioteket – det nya huvudbiblioteket i Örebro”, sid. 71. 
275 Hultin, Olof, ”Glasarkitektur som skimrar”, sid. 11.  
276 Ristarp, Jan, (2002) sid. 54. 
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bakgrund, livserfarenheter eller uppväxtförhållanden. Detta avspeglas i 
byggnadens signaler som är nedtonade, just för att inte rikta in sig på en 
specifik grupp av människor, utan att attrahera så många som möjligt.  

De tre folkbiblioteken är alla bibliotek för folket. Vilka detta ”folk” är 
och hur det är möjligt att dra dem till sig utan att låta byggnaden skrämma 
dem, har förändrats över tid. Även synen på vilken sorts arkitektur det är 
möjligt att använda för att bjuda människor till sig har varierat. Tanken att 
biblioteken skulle vara till för allmänheten och att alla kunde träda in där med 
lika värde var i sig demokratisk. Även om folkbibliotekens målsättningar, 
intentioner och utseenden delvis varit olika, så har de tre biblioteken strävat 
mot öppenhet och välkomnande på olika sätt.277 

De tre folkbiblioteken faller under samma av Kim Doveys 
maktkategorier, ”Force” (kraft) och ”Authority” (auktoritet, befogenhet). 
Även om biblioteken har arbetat arkitektoniskt med öppenhet och flexibilitet 
har de vissa maktaspekter inbyggda i sina grundförutsättningar. Detta genom 
att byggnaderna har frihetsberövande väggar och dörrar, samt i 
biblioteksbyggnadernas fall även säkerhetsanordningar (brandskydd, 
stöldskydd med mera). Vilka är svåra att komma ifrån. Maktkategorin 
”Authority” gör att människor inte bestrider att biblioteket är ett bibliotek, 
men möjligen ifrågasätter innehållet. 

Sammanfattande diskussion  
Ur ett historiskt perspektiv har de fem byggnaderna och byggnadernas form 
och uttryck förändrats mycket och med det synen på institutionen. Vissa 
tankemönster och estetiska uttrycksformer har dock levt kvar över tid. 
Högskolebiblioteken är som byggnader stora även om högskolebiblioteket i 
Malmö inte tar hela byggnaden i anspråk utan endast är förlagd till våning 
fem. Folkbiblioteken har gått från att förvara och försvara kunskap åt 
arbetarna till fokus på öppenhet och valmöjligheter. De erbjuder även en 
social mötesplats med plats för studier, läsning och andra aktiviteter. 
Besökarna har den demokratiska friheten att välja fritt bland innehållet i 
byggnaden.278 Baserat på materialet ser trenden ut att vara att 
biblioteksbyggnader i Sverige blir mer öppna och flexibla i sitt sätt att 
uttrycka sig arkitektoniskt. Den demokratiska viljan att alla individer skall ha 
tillgång till kunskap och information, samt vara välkomna till 
biblioteksbyggnaden, verkar ha slagit rot. Men som Jan Ristarp påpekar i 
”Syns demokratin utanpå?” är inte alla nya biblioteksbyggnader öppna och 
välkomnande och demokratin syns inte utanpå alla biblioteksbyggnader även 
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om det ur vissa avseenden har blivit bättre.279 En demokratisk attityd kan 
signaleras genom en öppenhet i fasaden mot biblioteksmiljöns närmaste 
omgivning. Detta avspeglas i de tidsmässigt senare byggnaderna i denna 
uppsats. Denna öppenhet och flexibilitet uttrycks i nya sätt att uttrycka sig 
arkitektoniskt och innebär likaledes ett nytt sätt att uppfatta sina medmänniskor 
på.  

Det förefaller som om synen på biblioteket som institution har utvecklats 
från att vara exklusiv för en mindre grupp, där de med mer vetande skulle lära 
de med mindre vetande. Det var i biblioteken all kunskap fanns och den var 
inte tillgänglig för alla. Biblioteket har med tiden öppnat sig för allt fler och 
är nu en mötesplats, med tillgång till kunskap och information. 
Maktsymbolerna i arkitekturen av biblioteksbyggnaderna verkar ha blivit 
färre över tid, eller förändrats över tid. Det är svårt att komma helt ifrån 
maktsymboliken i byggnader genom att en byggnad består av väggar och 
dörrar, vilket kan ses som en potentiellt maktutövande aspekt som stänger 
inne exempelvis kunskap och stänger ute människor eller tvärtom. De 
demokratiska tendenserna i bibliotekens målsättning och arkitektur har 
däremot blivit betydligt tydligare, med fokus på öppenhet, allas lika värde, 
välkomnandet av alla människor och friheten att själv välja. I de flesta 
texterna har det funnits inslag av alla kategorier av Anna Ingemark Milos 
modell för arkitekturkritik, deskriptiv kritik, normativ kritik och tolkande 
kritik. Kategorierna har varit olika framträdande och inslagen har även varit 
varierande på grund av texternas skiftande kvantitet . Vad gäller Thomas A. 
Markus och Deborah Camerons synsätt på värde och deras gruppering av 
skribenter som utbildande eller opinionsbildande beroende på textens och 
skribentens intentioner har flera av texterna i materialet uppvisat tendenser åt 
endera hållet, men uppsatsskribentens uppfattning är att det ibland varit svårt 
att sätta någon av texterna i ett specifikt fack. De kan ha inslag av både 
opinionsbildning och utbildning. Vissa delar av materialet kring Malmö 
stadsbibliotek och Malmö högskolebibliotek sticker ut som mer provokativt, 
på grund av texternas tendens att vara väldigt dramatiska och poetiska i sin 
framtoning. I somliga texter finns så mycket personliga reflektioner, att de 
ibland är på gränsen till oprofessionella. I den äldre litteraturen ser man inte 
samma tendenser, även om de författarna också ibland svänger sig med ord, 
dock inte lika effektfullt som i det nyare materialet. 

Vad gäller Kim Doveys synsätt på makt och arkitektur har byggnaderna 
oftast hamnat under en eller flera kategorier. Det gemensamma mellan de 
olika biblioteksbyggnaderna vad gäller maktaspekter är att de alla har hamnat 
under kategorin ”Force”, genom att byggnaderna har väggar och dörrar vilka 

                                                 
279 Ristarp, Jan, (2002) sid. 57. 
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kan signalera makt. Men som samtidigt inte går att arbeta bort med lätthet. 
Något som inte skrivs ut i klartext men som man kan läsa sig till mellan 
raderna på en del av materialet, är att bibliotek kopplades ihop främst med 
böcker men i förlängningen också som en byggnad fylld av kunskap. Detta 
skiljde ut biblioteken mot andra byggnader och gav dem ett visst mått av 
”Authority”, ännu ett maktuttryck. ”Authority”, som alla fem byggnader 
passar in under, genom att de har auktoritet eller befogenhet att vara bibliotek 
och att just detta är svårt att bestrida, även om vi människor kan ha 
invändningar mot innehållet i biblioteken.  

Att det talas om de olika biblioteken på olika sätt och att de beskrivits på 
olika sätt, råder inga tvivel om. Byggnaderna har beskrivits som allt mellan 
slott och borgar till det gröna monstret Hulken, eller som mästerverk. De 
signaler biblioteksbyggnaderna uttrycker är allt från ouppnåelighet, till att 
biblioteket inte är konstigare att gå till än Domus. Det har skett förändringar 
över tid både för folkbiblioteken och för högskolebiblioteken. Vad gäller 
materialet kring högskolebiblioteksbyggnaderna har betoning legat på storlek, 
läge och vissa av byggnadens arkitektoniska detaljer som en trappa eller en 
veckad fasad i glas. Dessa arkitektoniska detaljer har då beskrivits och 
diskuterats med pompösa ord. Skillnaden i materialet högskolebiblioteken 
emellan har varit att texterna som berör den nyare byggnaden varit mer 
dramatisk i sin prosa. Materialet kring folkbiblioteksbyggnaderna har betonat 
öppenhet, flexibilitet och användarvänlighet, samt i vissa biblioteks fall har 
dagsljusets vikt poängterats. Vilma Hodászy Fröberg skriver i sin bok 
Tystnaden och ljuset: om bibliotekens arkitektur på detta vis angående ljusets 
roll i en biblioteksbyggnad; ”I tystnaden finner man en slutenhet, en 
avgränsning mot yttervärlden, som i förening med ljuset ännu idag bildar 
bibliotekens själ och rum.”280 

Att materialet är skiftande, bestående av både artiklar från olika 
tidskrifter och böcker, har gjort att arbetet har fått anpassas beroende på 
materialets form. Att hitta material som varit samtida har varit en utmaning, 
speciellt när det gäller Carolina Rediviva och Dicksonska biblioteket. Det 
finns böcker och artiklar skrivna om bägge biblioteken och i det material som 
uppsatsförfattaren har haft tillgängligt har publikationerna utkommit allt från 
några år efter invigning till hundra år efter invigningen av biblioteken.  

En artikel eller en bok som utkommit mer än några år efter bibliotekets 
invigning kommer att titta retrospektivt på byggnaden, dess utformning och 
arkitektur. Detta betyder i förlängningen att åsikten eller beskrivningen av 
byggnaden inte representerar samtiden under byggnadens invigningsår, utan 
samtiden under året då artikeln eller boken skrevs. Även detta är givetvis av 
                                                 
280 Hodászy Fröberg, Vilma, (1998), Tystnaden och ljuset: om bibliotekens arkitektur, sid. 9.  
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relevans och intresse och kan ge en inblick i hur/om beskrivningarna 
förändrats. 

 Artiklar eller böcker som berör biblioteksbyggnaderna från 1980-talet 
och framåt varit betydligt enklare att finna. Kring dessa biblioteksbyggnader 
finns material som utgivits både i samband med byggnationen och efter 
invigning. Detta gör materialet samtida med bibliotekets födelse och inte en 
retrospektiv återblick.  
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Sammanfattning 

Denna uppsats har behandlat fem biblioteksbyggnader, två högskolebibliotek 
och tre folkbibliotek, med syfte att studera hur och på vilket sätt 
biblioteksbyggnaderna och deras arkitektur beskrivs eller presenteras i ett 
specifikt material. Har beskrivningarna skilt sig åt beroende på om biblioteket 
var ett folkbibliotek eller ett högskolebibliotek? Biblioteken som undersökts 
är Carolina Rediviva i Uppsala, Dicksonska biblioteket i Göteborg, Örebro 
stadsbibliotek, Malmö stadsbibliotek och Malmö högskolebibliotek. 
Materialet består främst av böcker och artiklar. Metoden som använts i 
uppsatsen var en eklektisk sammansättning av textanalytiska grepp, som 
innehållsanalys. De teoretiska modellerna eller synsätten som använts är 
Ingemark Milos modell för analys av arkitekturkritik, Thomas A. Markus och 
Deborah Cameron syn på värderingen eller värdet av det byggda, samt Kim 
Doveys syn på förmedlandet av makt eller kraft via byggnader och/eller den 
byggda formen. 

De olika biblioteken och deras arkitektur har beskrivits väldigt olika i 
materialet. Exempelvis de två tidsmässigt äldsta biblioteken, Carolina 
Rediviva och Dicksonska biblioteket liknas vid ett slott respektive en borg. I 
Carolina Redivivas fall fokuserar materialet på de kungliga referenserna, 
bland annat i byggnadens placering. Byggnaden var till för furstar och andra 
högre ståndspersoner i första hand, vilket avspeglas i arkitekturen. Dicksonska  
biblioteket var ett donationsbibliotek och det första renodlade folkbiblioteket 
 i Sverige. Det byggdes av överklassen som en allmosa åt de mindre  
bemedlade. Örebro bibliotek och dess arkitektur beskrivs smälta in i 
stadsbilden som ett varuhus bland andra, för att locka så många som möjligt till 
sig.  
Malmö stadsbibliotek och högskolebibliotek vill båda synas och ingår bägge 
som en del i en politisk vision, att lyfta Malmö från industristad till 
kunskapsstad. Även skillnader emellan beskrivningarna av folkbibliotek och 
högskolebibliotek har varierat. Där högskolebiblioteken var för akademiker 
men folkbibliotek för allmänheten. Något som över tid börjar luckras upp 
något.  
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Google > Välkommen till Allégården > alt. 3 (pdf Välkommen till  
Allégården, säsongen januari – juni 2009). 

Rörliga bilder 
Biblioteksbyggnader – vetenskapliga och folkliga, med Ingemar Ehlin,  

Länsbiblioteket Uppsala, DVD, 2009. 
Tillgänglig via YouTube. Sökord: Ingemar Ehlin. 
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