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Förord 
Catarina Ericson-Roos disputerade för filosofie doktorsexamen i 
engelsk litteraturhistoria vid Uppsala universitet 1977 med avhand-
lingen The Songs of Robert Burns: a study of the unity of poetry 
and music. Hon verkade därefter vid Uppsala universitetsbibliotek 
och vid Handelshögskolan och år 1998 kom hon till Stockholms uni- 
versitetsbibliotek som chef för enheten för litteraturförsörjning. År 
2004 tillträdde Catarina som universitetets överbibliotekarie.
 
Till sommaren 2011 går Catarina i pension och lämnar tjänsten som 
vår överbibliotekarie. Som hedersbetygelse och tack för ett utmärkt 
arbete hyllar vi Catarina med en festskrift. Den innehåller 18 artiklar 
från personer som i olika roller haft förmånen att samarbeta med 
Catarina. Bland bidragsgivarna finns representanter från många av 
de olika yrkeskategorier hon varit i kontakt med under sin tid som 
överbibliotekarie.
 
Catarina har lett biblioteket under en tid av snabba förändringar.  
Biblioteksvärlden har under 2000-talet genomgått en förvandling 
från ett bibliotek baserat på främst tryckt litteratur till att bli ett  
integrerat digitalt bibliotek. Catarina har mycket aktivt drivit över-
gången till de elektroniska medierna. Hon har också varit pådrivande 
för etableringen av universitetets Open Access-policy och för place-
ringen av universitetets nya bibliometrienhet vid universitets- 
biblioteket. Under hennes tid har flera bibliotek integrerats i Stock-
holms universitetsbibliotek, däribland Arbetslivsinstitutets och 
Lärarhögskolans bibliotek.
 
Catarina har genom omorganisationer mött den föränderliga värld 
som omgivit biblioteket, och har tillsammans med sin personal  
skapat en modern biblioteksorganisation som är en förebild i Sverige.
 
 

Kåre Bremer, rektor



12



Bilder av bibliotekarier
Lena Gerholm
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En populär leksak på 1980-talet var ”actionman”. 
Denne efterföljdes av en rad olika ”action”-
figurer; kändisar, artister, historiska fiktiva och 
reella gestalter och numer också yrkeskatego-
rier. Dessa uppträder i samlarserier och på nätet 
lägger människor ut bilder på sig själva tillsam-
mans med figuren i olika miljöer. En av dessa 
figurer är ”Librarian Action Figure” (LAF), 
med höghalsad jacka, lång rak kjol, kraftiga 

lågklackade skor, tjocka glasögon, kort frisyr eller i knut. Armar-
na är långa. Hon rullar en bokvagn framför sig och håller hyss-
jande upp pekfingret framför munnen. Figuren säljs med tex-
ten ”with amazing push-button shushing action” och sägs vara  
”totally committed”. Denna figur finns också som ”De Luxe Librarian  
Action Figure” och ser ungefär likadan ut, men dräkten är röd, i stäl-
let för blå, och bokvagnen är utbytt mot en dator. 
 Figuren lanserades år 2003 av Archie McPhee som innehar en 
butik för leksaker, miniatyrer, partyartiklar och presenter i Seattle och 
numer också på nätet (www.mcphee.com). Initialt mötte lanseringen 
av figuren en storm av protester från yrkeskåren. Det som framför allt 
upprörde bibliotekarierna var att figuren understödde en stereotyp  
bild av yrket, särskilt retade man sig på ”the shushing stereotype”, det 
hyssjande fingret. Numer har figuren dock – enligt McPhees webb- 
sida – blivit en symbol för hur ”coola bibliotekarier verkligen är”. 
 Till saken hör att figuren har en verklig förlaga, bibliotekarien 
Nancy Pearl i Seattle. I en intervju på butikens hemsida säger hon att 
hon inte delar bibliotekariernas upprördhet över stereotypen, utan 
ser figuren som en hyllning till yrket och det goda arbete som bib-
liotekarier utför. Hon berättar också om hur hennes liv förändrats 

Lena Gerholm
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sedan hon blev förlaga till LAF och ger råd till människor som står 
på tur att bli stereotypiserade i actionfigurer: Det gäller att inte låta 
sitt verkliga jag sammanblandas med figurens. Rådet är befogat, då 
omgivningen tenderar att se inte bara överbryggningar från Nancy 
till figuren, utan också från figuren till Nancy. Människor som mött 
Nancy berättar att man har mött ”the real-life Action-Figure”; ”en 
levande docka”. 
 I viss mån liknar stereotypen av Nancy Pearl den som framträdde 
i platsannonser från 1920- och 30-talet; kvinnor med starka armar 
och långa ben. Föreställningen att bibliotekarier uteslutande sysslar  
med böcker framträder också i TV-serien Bibliotekstjuven, något som 
fick riksbibliotekarien att kommentera att den största skillnaden mel-
lan seriens bibliotek och verklighetens är seriens avsaknad av datorer 
och digitalisering (SvD 2011-01-22). Serien upprepar också, kon-
staterar Astrid Söderbergh Widding i sin krönika, klichéerna om att 
bibliotekarier är tråkiga, klär sig i murrigt och saknar ett liv utan-
för böckernas värld (SvD 2011-01-25). Den stereotypen har fått en  
genusteoretisk uttolkning i uppsatsen Snipig tant eller lärdomsgigant. 
En genusteoretisk studie av kvinnliga och mannliga bibliotekarier i 
skönlitteraturens värld (Widenberg 2000).  
 I filmatiseringen av Katarina Mazettis Grabben i graven bredvid  
framträder också en stereotyp bild av en bibliotekarie, en intellektuell 
ung kvinna, som lever ett tillbakadraget liv, läser mycket och klär 
sig i diskreta färger. Hon bär, som actionfiguren 
Nancy, kraftiga låga skor och en lång, rak 
kjol. I deckargenren är bibliotekarien en 
återkommande figur. Också hos Agata 
Christie är bibliotekarien en som har 
sitt huvudsakliga liv bland böckerna, 
en som står lite utanför det sociala 
livet och från sin perifera position 
kan göra iakttagelser som ingen  
annan gör. Där är bibliotekarien en 
som tyst rör sig bland hyllorna och 
observerar. 
 Just för att stereotypen är så fyr-
kantig och entydig, så kan den förstoras 
och drivas med, som i komedin Sally av Ulf 
Malmros som gick två säsonger på TV 1999. 
Denna komedi utnyttjar frejdigt bilden av bibliotekarien. Den ensam-
stående Sally Santesson bor vid 34 års ålder fortfarande hemma hos 
pappa, är principfast intill dumhet, ständigt lika övertygad om att 

Där är 
bibliotekarien en 

som tyst rör sig 
bland hyllorna 

och observerar. 

Lena Gerholm Bilder av bibliotekarien
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hon har rätt och en socialt ganska hopplös person. I en barnbok,  
Legenden om potatishäxan, finns en variant av den hyssjande bib-
liotekarien. Här har den livsfarliga bibliotekarie Persson en ”plugg- 
puffra” under skrivbordet, som hon laddar med potatis och skjuter 
barn med om de inte är tysta på biblioteket (Colfer, Eoin 2008). En 
stereotyp  kan också inverteras, som i deckargenren, där en biblioteka-
rie plötsligt kan sända andra signaler genom att ta av sig glasögonen, 
lägga huvudet på sned  och skaka ut det långa håret.

Stereotyper
Stereotyper är något som man ömsom är beroende av, ömsom värjer 
sig emot. Människor förstår tillvaron genom olika slags linser; ord,  
kategoriseringar, stereotyper. Det sägs vara nödvändigt att förenkla 
flöden av intryck genom att på så vis få dem insorterade i fack. Det 
är nog ytterst omöjligt att veta allt om en annan människa, hennes 
historia, erfarenheter, tankar, känslor, drömmar,  just för att männi-
skors möten sker genom kategorier. Dessa kan vara mer eller mindre 
stereotypa, ibland nästan som karikatyrer, som när människor möter 
Nancy Pearl genom LAF.  
 Människor riskerar att bli sina kategoriers fångar. Var man stan-
nar i en process av förståelse av en annan sammanhänger med int-
resse, syfte, målsättning. Beroende av sådana faktorer kommer benä-
genheten att fråga vidare, viljan att fördjupa kunskapen, 
att variera. Ibland blir förståelsen djupare, bilden 
mer nyanserad. Därtill är språket, för att ur 
minnet citera en dikt av Peter Curman, ett 
trasigt nät genom vilket synerna flyr. Ändå 
håller orden och kategorierna sitt grepp 
om oss och kan forma iakttagelser, tolk-
ningar, känslor, tankar. Och människor 
som drabbas av stereotyperna kan kän-
na sig förminskade och avskalade sin 
komplexitet. Ingen vill bli reducerad till 
en stereotyp.  Ingen känner sig tillfreds 
med grova bestämningar. Människor vill 
bli erkända i sin individuella rikedom och 
försöker spränga sig ur sina kategorier eller 
insisterar på andra beskrivningar.

Stereotyper kan 
vandra rakt in i 
det mest privata 

och där bilda 
tolkningsram för 
utsagor, känslor, 

tankar och 
handlingar. 
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Strategier
För att undfly stereotypernas trånga fålla utvecklar människor strate-
gier. Nancy Pearls är att dra en skarp gräns mellan sitt jag och den 
stereotypa LAF. En annan strategi för att  undgå att fångas in i stereo-
typens reduktionismer kan vara tystnaden. Tystnad kan vara resulta-
tet av en upplevelse av att den klyfta som måste överbryggas mellan 
självbilden och omvärldens stereotyper helt enkelt ter sig för djup. 
 Andra strategier kan vara att förhandla, experimentera, kompro-
missa mellan sina jag och stereotyperna. Ibland lyckas människor 
förskjuta gränserna för jagets möjligheter.  Därigenom sker ständiga 
förändringar av stereotyper, men likafullt kan seglivade föreställnin-
gar plötsligt blossa upp och te sig som om de vore konstanta. Det kan 
ske i konfliktsituationer, som i äktenskapliga gräl; typiskt ”karlar” 
eller typiskt ”fruntimmer”. Det kan vara i identitetsskapande pro-
cesser, skämtsamma förstoringar av olikheter som i svenskars vitsar 
om norrmän eller på blodigt allvar som i framhävandet av etniska 
skillnader i inbördeskrig. Norgevitsarna är oförargliga, men stereo-
typer kan också understryka farliga spänningar som i krig mellan 
grannfolk. 
 Ett vardagligt bruk av stereotyper, som i fallet med ”the Librarian 
Action Figure with amazing push-button shushing action” riskerar 
att föreställningar upprätthålls, kanske förstärks. Det som händer när 
vi uttrycker stereotyper är att människor sorteras in i generaliserande 
kategorier, om vilka vi tror oss ha kunskap. Men det är en kunskap 
som härrör ur bilder, många gånger gamla och seglivade, snarare 
än ur insikter om faktiska förhållanden. Vad skulle hända med vår 
föreställning om arbete på bibliotek om vi valde andra kategorier, i 
stället för ”bibliotekarie” sa exempelvis ”digital expert”, ”flexibel 
entreprenör”,  ”kreativ organisatör” eller ”visionär strateg”?

Vandringar
Stereotyper kan vandra, mellan olika tider och kontexter, från pub-
lika rum in i minsta skrymsle och vrå. De kan snurra i alldeles egna 
kretslopp, utan att ens bottna i någon sanning om den verklighet de 
ger sken av att uttala sig om. Ett exempel kan vara medias mörka 
bild av livet i förorter, som inte alltid delas av de människor som bor 
där. De kan användas för olika syften, från att söka ringa in och lösa 
problem till att skapa gränser mellan människor. Den som till sig själv 
ställer frågan – vem är jag, vilka hör jag ihop med – det vill säga söker 
en social identitet, kommer ofta till insikt om vilka han eller hon inte 

Lena Gerholm
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vill höra ihop med. I denna process kan för andra syften uppkomna 
kategorier få nytt liv som negativa markörer gentemot dem man inte 
vill höra till. I stället vill man kanske betona allt det som de andra inte 
är. Den som försöker formera en karriär som marknadsföringskon-
sult kan kanske inför sig själv framstå som glamorös och innovativ 
och kreativ genom att ta spjärn mot en murrig och principfast LAF  i 
foträta skor? När människor på så sätt formerar sin identitet kontras-
tivt upprättas icke avsedda gränser i vardagen. Människor på vilka 
kategorin har fastnat riskerar att råka ut för en ”överkategorisering” 
(Outhwaite och Bottomore 1994:316), där individuella särdrag dras 
ifrån och annat läggs till. Kategorier säger förvisso något, men kanske 
mer om den som använder dem än om den som de avser att beskriva. 
De berättar något om den värld som de springer ur, men återverkar 
på dem som de ringar in och får effekter där.
  De kan vandra in i självbilden och ta plats som en del av denna, 
man börjar göra just det som Nancy Pearl med sin strikta gränsdrag-
ning mellan jaget och omvärldens bild försöker undvika. Man börjar 
helt enkelt dela omvärldens stereotypa bild av sig själv. Stereotyper 

Bilder av bibliotekarier

Baksidan av kartongen till Librarian Action Figure Foto: Karin Schulenborg
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kan vandra rakt in i det mest privata och där bilda tolkningsram för 
utsagor, känslor, tankar och handlingar. På så vis samverkar kate-
goriseringar med tolkningar, där finns ett samspel mellan bilder och 
individens tolkningar och upplevelser; stereotypen blir upplevelsen, 
som när människor berättar hur de har träffat – inte Nancy Pearl 
– utan ”the real life Action Figure”, en levande docka. Steget mel-
lan stereotyp och upplevelse kan vara mycket kort. Någonstans bär 
man på en bild, kanske med urgamla rasistiska förtecken, som i ett 
ögonblick kan ta plats som handfast tolkningsram och förklara en 
händelse, ge en känsla och forma ett minne, som kan berättas och åter-
berättas (Gerholm 2000). Stereotypen vandrar vidare i sitt kretslopp.  

 

Bortom stereotypen
Överlag tycks tillvaron bygga på ganska grova och färdiggjorda 
etiketter, de utgör det sociala livets grundläggande villkor. Man  
skaffar sig bara så pass mycket information som behövs för att det  
sociala livets mest omedelbara krav ska tillgodoses. Till vardags tänk-
er vi väl inte så mycket på att vi såväl kategoriserar och kategoriseras, 
lika lite som att kategorierna kanske inte berättar särskilt mycket om 
den verklighet de är tänkta att uttala sig om. Till vardags vet vi i 
allmänhet ganska lite om andra yrken, utöver vårt eget.
 För att råda bot på detta startades vid Nordiska museet på fyr-
tiotalet ett projekt, som ville uppmuntra människor att skriva om 
sina arbeten. I detta rika arkiv finns nu gott om yrkesminnen, men 
tyvärr inte de biblioteksanställdas. I England finns dock ett projekt 
som heter ”The Library Routes Project”, som startade 2009. Tanken 
är att samla berättelser från bibliotekarier om deras vägar in i yrket 
och deras motivation. Det har blivit en växande samling berättelser 
där bibliotekarier berättar om såväl karriärvägar som yrkets innehåll 
(http://libraryroutesproject.wikkii.com/wiki/Main_Page).
 I realitetet  kan ett yrke skilja sig rejält från den stereotypa 
föreställningen om arbetets innehåll. Detta gäller åtminstone om man 
jämför allmänna föreställningar om bibliotekarier med de uppgifter 
som åligger en chef på ett vetenskapligt bibliotek, såsom överbib-
liotekarien vid Stockholm universitetsbibliotek. Detta bibliotek är 
ett av landets största vetenskapliga bibliotek och överbiblioteka-
rien är chef över ungefär 125 anställda, varav sex avdelningschefer. 
Biblioteket har en årlig omsättning på 160 miljoner och förutom  
huvudbiblioteket finns tio filialer. Biblioteket tillhandahåller tjänster 
till studenter, lärare och forskare inom så vitt skilda områden som 

Lena Gerholm



21

språk, historiefilosofiska ämnen, estetik, juridik, samhällsvetenskap 
och naturvetenskap. Mängder med människor passerar dagligen bib-
lioteket, vid Stockholms universitet finns mer än 50 000 studenter 
och bortåt 6000 anställda.  
 Här ställs krav på ett professionellt ledarskap som också inne-
fattar strategisk framförhållning, särskilt med tanke på den digitala 
utvecklingen av biblioteksverksamheten. Samtidigt måste de tryckta 
böckerna fortsatt hanteras och den personliga servicen upprätthål-
las. Men för att leda ett bibliotek som Stockholms universitetsbib-
liotek räcker inte enbart ett drivet och inspirerande ledarskap och 
kunskap om tidens nya teknologier och medier. Framför allt behövs 
lyhördhet för och insikt om universitetets kärnverksamheters behov 
och förutsättningar och kännedom om högre utbildning och forsk- 
ning. Universitetsbiblioteket har en strategisk betydelse för att Stock-
holms universitet ska bli ett än mer internationellt framstående uni-
versitet. De som arbetar här och den som leder denna verksamhet 
är nyckelaktörer i universitetets utveckling de kommande åren. Den 
kompetens, det engagemang och den fingertoppskänsla som krävs för 
att möta framtidens krav går långt bortanför de egenskaper som ryms 
i den stereotypa ”Librarian Action Figure”. 

Bilder av bibliotekarier
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”Stockholms universitets bibliotek är universitetets 
hjärta. Ingenting ger ett klarare uttryck för vad 
ett universitet är än vårt bibliotek, centralt beläget 
på campusområdets mitt”, skrev förre rektorn vid 
Stockholms universitet, Gustaf Lindencrona (Förord 
till SUB 25 år, Stockholm, 2002, s. 7). Detta är 
en synpunkt som delas inte bara av biblioteks-
företrädare utan säkert också av andra verksam-
ma vid Stockholms universitet – studenter, lärare,  

forskare och administrativ personal.
 Vid de nya högskolor som växte fram mot slutet av förra århund-
radet har biblioteksbyggnaden nästan genomgående fått en fram-
trädande plats. Men också vid äldre campus, som Tekniska Hög-
skolans, har det skapats ett nytt bibliotek i restaurerade lokaler. 
Biblioteket har således sin givna plats som central byggnad på ett 
campus. Vi ser detta i en rad olika campus, kanske framför allt i USA. 
Att det har blivit så i Sverige och även i några andra länder kring oss 
är till stor del biblioteksbyggnadens i Frescati förtjänst.
 Biblioteket är inte bara en byggnad utan givetvis också en funk-
tion, och är som sådan en central stödresurs för forskning och utbild- 
ning. Det har utvecklats till en aktiv resurs som är kontinuerligt framåt-
blickande. Dess betydelse för forskningen har växt under senare år, 
främst med den snabba och växande tillgången på vetenskapliga texter 
som följer i e-publiceringens spår. Genom den påbörjade digitaliserin-
gen av tidigare publicerat material kommer därtill tillgängligheten till 
forskningsmaterial att öka kraftigt. Genom pedagogikens utveckling 
har biblioteket blivit en viktig arbetsplats för studenterna och en plats 
för kommunikation.

Gunnar Sahlin
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Campus
Nu går vi över till en konkret beskrivning av ett enskilt exempel, 
Stockholms universitet, och försöker beskriva bibliotekets roll där.  
Beskrivningen bör emellertid börja med själva campus och dess upp- 
byggnad. Den därpå följande berättelsen kommer att uppehålla sig kring  
själva biblioteksbyggnaden och något kring övrig biblioteksverksam-
het. Läsaren får ursäkta, men det blir något av en kärleksförklaring.
 Under 1960-talet påbörjades flytten av universitetet från Vasa- 
staden till en mer lantlig idyll, och den tog ordentlig fart på 1970-talet. 
Själv har jag ingen erfarenhet av denna flytt och jag vet inte heller hur 
det fungerade i centrala Stockholm eller i själva Frescatiområdet in-
nan campustillkomsten. Genom Bellmans texter kan vi få lite känsla 
för hur det var under 1700-talet, men det är en annan historia. Under 
främst 1800-talet påbörjades utvecklingen av området från att vara 
kunglig jaktmark till att passa för vetenskapliga och pedagogiska än-
damål. Bergianska trädgården, Naturhistoriska riksmuseet, Lantbruks-
högskolan och Vetenskapsakademien är några av de äldre byggnader 
som ligger i eller i nära anslutning till campus.
 Mina första steg på Frescati campus togs 1977 som kvälls- 
studerande, och då fanns förutom de nämnda äldre byggnaderna de så 
kallade Södra husen (de sex blå höghusblocken), de naturvetenskap- 
liga byggnaderna (Botanicum, Wallenberglaborato-
riet och Arrheniuslaboratorierna). Det fanns 
också campusbyggnader på andra sidan 
motorvägen och institutioner vid Svea-
plan. Sedan tillkom universitetsbiblio-
teket, Juristernas hus, Geovetenskap-
ens hus och utbyggnaden av Kräftriket 
på 1980- och 1990-talet. I början av 
det nya seklet följde Fysikcentrum och 
Aula Magna. Mitt i allt detta ligger 
Bloms hus, som är från 1800-talet och 
idag plats för rektor och förvaltning. 
Det finns också ett antal andra mindre 
byggnader, både äldre och nyare, på cam-
pus. 
 Huvuddelen av universitetets verksamhet 
ligger således i det område som sträcker sig från 
Sveaplan i söder till Bergianska botaniska trädgården i norr. Idag 
finns också institutioner i Konradsberg på Kungsholmen, i Kista, 
på Östermalm samt dessutom fältstationer. Det pågår planering för  

Läsaren får 
ursäkta, men det 
blir något av en 

kärleksförklaring.
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ytterligare utbyggnad av universitetets campus i Albano och en  
science park placerad mellan de tre lärosätena kring Norra stations-
området. Både vad gäller kvantitet och kvalitet har utbyggnaden varit 
magnifik. Sammantaget är det en levande och inspirerande univer-
sitetsmiljö mitt i en nationalstadspark.
 En hel del kritik har riktats mot detta campus under åren, inte 
minst har de Södra husen och dess arkitekt (David Helldén) fått klä 
skott. Sammantaget har dock campus vuxit ut till en fantastisk plats för  
forskning och utbildning med sin kombination av vacker natur och 
folk i ständig rörelse. Det är härligt att vara på campus på morgonen 
när studenterna och de anställda väller upp ur tunnelbanestationen och 
likt andra ottomanska tåget hastar mot föreläsningssalarna, kontoren, 
laboratoriesalarna, biblioteket och kaféerna. Det var – i alla fall tidigare  
–  köbildning vid biblioteket innan öppningsdags på morgonen, och in 
vällde studenterna. Detta campus står sig väl i jämförelse med andra 
välkända och intressanta campus runt om i världen.
 Ralph Erskine är arkitekt till flera byggnader på campus Frescati: 
Allhuset, Aula Magna, biblioteket, Juristernas hus, Aktiverum/Fres-
catihallen samt ombyggnaden av restaurang Lantis. Med Aula Magna 
har han skapat en naturlig samlingspunkt för aktiviteter i större eller 
mindre skala. Konferenser, mindre seminarier och mottagningar ryms 
inom denna ljusa byggnad. Invigningen var minnesvärd – jag hade 
förmånen att ingå i planeringsgruppen för denna – inte minst när Ralph 
Erskine testade akustiken, som visade sig uppfylla de högt ställda 
kraven. Biblioteket är dock Erskines bästa skapelse på detta campus 
och givetvis intar byggnaden en särställning på hela campusområdet.  

Universitetsbiblioteksbyggnaden
Ett universitetsbiblioteks resurser måste vara lätt tillgängliga och 
såväl utbud som kvalité på tjänsterna har ökat kraftigt under de  
senaste decennierna. Studenten står i centrum och biblioteksservicen 
anpassas därefter. En stor förändring är att biblioteksbyggnaden har 
blivit en träffpunkt och arbetsplats för i första hand studenterna. Det-
ta började med studentexplosionen i början av 1990-talet, samtidigt 
som undervisningsformerna ändrades. Om denna förändrings tidiga 
skede kan man läsa i Perspektiv och visioner. Stockholms universitets-
bibliotek mot år 2000 (Stockholm, 1993).
 Internet och byggnaden är idag bibliotekens två arenor. Besöks-
frekvensen på webben ökar, medan den fysiska besöksutvecklingen 
ligger på ungefär samma nivå som för tiotalet år sedan. Den fysiska 
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biblioteksbyggnaden står i dubbel bemärkelse i centrum av campus. 
Dess funktion har dock successivt förändrats. Paradoxalt nog har alla 
digitala tjänster på den egna webben och de sociala medierna fak-
tiskt bidragit till att generellt utveckla bibliotekens funktion även som  
byggnad. Dessutom kvarstår den ursprungliga betydelsen att vara en 
förvaringsplats för böcker.
 Som egen organisation tillkom Stockholms universitetsbiblio-
tek (SUB) 1977. Dessförinnan var universitets bibliotek en del av  
Kungliga biblioteket. Under 1970- och i början av 1980-talet var bib-
lioteket placerat i lokaler, som löpte längs en korridor i Södra husen. 
Det gällde de humanistiska, samhällsvetenskapliga och juridiska 
samlingarna, därutöver fanns det också filialer. Ett då ganska magert 
campus behövde emellertid mötesplatser och arbetsplatser för stu-
denterna och det behövdes magasinsutrymmen för de växande litte-
ratursamlingarna. I planeringen av en ny byggnad på campusområdet 
fanns tankar om att samordna ett national- och universitetsbibliotek 
i Frescati campus. Men nationalbibliotekets byggnad fick vara kvar i 
Humlegården och det uppfördes en separat byggnad för universitets-
biblioteket i Frescati. Så här i efterhand kan man konstatera att det 
med stor sannolikhet var en lyckad lösning, både sett ur universitetets 
och nationalbibliotekets perspektiv.
 Under 1970-talet påbörjades planeringen av en biblioteks- 
byggnad med Ralph Erskine som arkitekt. Så här beskrivs biblio-
teket, dess tillblivelse och funktion i boken SUB 25 år (Gunnar 
Sahlin, “Universitetsbiblioteket – en aktiv aktör på campus”, Stock-
holm, 2002, s. 11):

”Efter en lång planering, där bl.a. influenser från USA och folk-
bibliotek kom att betyda mycket, påbörjades byggnationen 1979 
och den nya biblioteksbyggnaden stod färdig att invigas 1983. 
Den blev en trendsättare och fick stor betydelse för efterföljande 
biblioteksbyggnadsprojekt i Sverige och övriga Norden. Arkitek-
ten Ralph Erskine erhöll flera utmärkelser för denna byggnad. 
SUB:s huvudbibliotek var någonting nytt – det öppna biblio-
teket. Med detta menas att litteraturen är tillgänglig i öppna sam-
lingar och det ges tillfälle att fritt gå runt och botanisera bland 
böcker och tidskrifter. Men öppenheten gäller också överblicken. 
Den öppna planlösningen inbjuder såväl till sökande efter litte-
ratur som till aktivt studiearbete. Information och utlån möter  
besökaren och är centralpunkter. Biblioteket blev snabbt en popu-
lär arbetsplats för forskare, lärare och studenter, men vid sidan 
av att vara en intellektuell mötesplats blev det också en viktig 
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social träffpunkt. Byggnadens entréhall knyter samman Södra 
husen med biblioteksbyggnaden och universitetet fick ett centrum 
för studenternas samtal och egna studier utanför seminarierum-
men. Byggnadens struktur möjliggör förändringar och den kan 
lätt anpassas till nya förutsättningar. Dessa möjligheter till flexi- 
bilitet är av stor betydelse när nya led i den pedagogiska och  
tekniska utvecklingen ställer nya krav.”

I denna skrift finns åtskilligt att läsa om Stockholms universitetsbiblio- 
tek – byggnaden, samlingarna och bibliotekets roll. Man kan också 
konstatera att det som gällde vid planeringen har gått i uppfyllelse. 
Detta bibliotek är verkligen ett centrum och en aktiv arbetsplats. Som 
konstaterades tidigare är andra svenska lärosätens bibliotek, tillkom-
na efter 1980-talet, konstruerade efter samma öppna princip. Man 
kan också notera att vid planeringen av universitetsbiblioteket i Oslo 
under 1990-talet var universitetsbiblioteket i Stockholm ett av studie-
objekten.
 Under de knappa 30 år som byggnaden har funnits har åtskilliga 
ombyggnader av större eller mindre omfattning gjorts. Den öppna 
planlösningen möjliggör en kontinuerlig anpassning efter användar-
nas behov, teknikens och pedagogikens utveckling samt persona-
lens arbetssätt. Utvecklingen står inte stilla och under de kommande 
åren kommer ytterligare en omfattande ombyggnad att genomföras. 

Biblioteksverksamheten  
och Catarina
I Stockholms universitetsbiblioteks utveckling sedan slutet av 
1990-talet har Catarina Ericson-Roos haft en central position. Om 
hennes insatser kunde mycket skrivas, men utrymmet i denna artikel 
tillåter endast några nedslag. Det måste också betonas att denna text 
är skriven med ett perspektiv utifrån. Den djupa kunskapen om vad 
som har genomförts finns inom biblioteket och universitetet. I denna 
beskrivning är det som har hänt på Stockholms universitetsbibliotek 
blandat med en generell utveckling bland universitets- och högskole-
bibliotek, liksom fallet var vid avsnittet om biblioteksbyggnaden.
 Universitetsbiblioteket har alltid arbetat nära de fyra fakulteter-
na. Det gäller för tjänster såväl mot forskning som utbildning.  
Samarbetet både med fakulteter och institutioner har utvecklats. Sam-
tidigt har biblioteket hela tiden haft en samlad organisation för hela 
verksamheten, något som har luckrats upp vid några andra lärosäten. 

Gunnar Sahlin
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Biblioteksbyggnaden är centralpunkten för biblioteksverksamheten 
men samtidigt en resurs främst för studenterna. Filialbiblioteken, som 
arbetar nära sina institutioner, är också centrala delar av biblioteks-
verksamheten och har omstrukturerats. Därtill har en framgångsrik 
integration med lärarhögskolans bibliotek genomförts.
 Stockholms universitet är en aktiv part i vårt lands väl fungerande 
konsortium för e-licenser. Under en period hade dess universitetsbib-
liotek också ansvaret för den juridiska litteraturen i detta konsor-
tium. Inköpen av gemensamma e-licenser i det nationella konsortiet 
är en stor framgång, ur ekonomisk synvinkel men också genom att 
tillgängligheten förbättrats markant och utbudet blivit bredare. Nu 
finns det en uppsjö av e-tidskrifter och databaser tillgängliga för 
forskare och studenter. Utan tvekan har detta inneburit en kraftig 
kvalitetsökning i forskningens informationsförsörjning. Arbetssitua-
tionen för forskarna har förbättrats när de snabbt får tillgång till in-
ternationell forskning på den egna skärmen.
 Universitetsbiblioteket har också ett ansvar för universitetets egna 

vetenskapliga produktioner i form av avhandlingar, 
artiklar, rapporter och uppsatser, och har på ett 

förtjänstfullt sätt utvecklat denna verksamhet. 
Det gäller den publiceringsdatabas som visar 

fram vad Stockholms universitets forskare 
har publicerat. Det materialet finns sedan 
presenterat i Swepub, som är en gemen-
sam söktjänst utvecklad av Kungliga 
biblioteket i samarbete med lärosätenas 
bibliotek. Stockholms universitetsbiblio-
tek hanterar också fulltextmaterial av  

forskningsresultat. Digitala publice-
ringar av forskningsproduktionen väx-

er snabbt och biblioteket har en central 
roll i denna utveckling som gör Stockholms  

universitets forskning mer tillgänglig.
 Under de senaste decennierna har pedagogiken utveck-
lats inom den högre utbildningen. Bibliotekens roll i den pedago-
giska processen har vuxit när undervisningsformerna förändrats och 
vikten av att söka information betonas. I bibliotekets uppgift ingår 
således att utveckla användarnas förmåga att söka information, det 
som kallas informationskompetens (information literacy). De olika 
söktjänster som Google och andra företag erbjuder är utmärkta, men 
i forskning och utbildning är fördjupade kvalitetssökningar viktiga. 
Denna kunskap är nödvändig under studietiden men behövs också i 
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det följande arbetslivet. För detta finns det ett stort engagemang vid 
biblioteket och man har arbetat i nära kontakt med institutionerna. 
Det är också nödvändigt att samla bibliotekens informationsinsatser 
– innehåll, tjänster, kompetensutbildning – både på webben och på 
en fysisk plats. Därför är universitetsbyggnaden och de tjänster som 
biblioteket erbjuder, mestadels i form av undervisning i informations-
sökning, väsentliga delar i den pedagogiska utvecklingen.
 Med utgångspunkt från användarnas behov har som nämnts 
universitetsbibliotekets fysiska utrymmen genomgått förbättringar. 
Bibliotekets webb har också utvecklats. Nu påbörjas också en digi-
talisering av bibliotekets textmaterial. Därtill skall läggas att univer-
sitetsbiblioteket har genomgått en omfattande och lyckad organisa-
tionsutveckling med utgångspunkt i processer.
 Stockholms universitetsbibliotek har alltså utvecklats kraftigt 
under Catarinas ledarskap. Den digitala utvecklingen är givetvis 
grundläggande för detta, men biblioteket har också arbetat strate-
giskt för att förstärka sin roll, och spelar en allt viktigare roll inom 
universitetet som en hörnpelare inom det som brukar kallas forsk-
ningens infrastruktur. 
 Samtidigt med utvecklingen av den egna verksamheten spelar 
Catarina tillsammans med universitetsbiblioteket en aktiv nationell 
roll för utvecklingen av landets samlade universitets- och högskole-
biblioteksverksamhet. Ett gott exempel är att Catarina är ordförande 
i den styrgrupp som tillsammans med projektledaren leder övergån-
gen till klassifikationssystemet Dewey, vilket har införts vid nästan 
alla svenska forskningsbibliotek från 2011. Det är glädjande att 
Stockholms universitetsbibliotek från senare delen av 90-talet har 
blivit en mer integrerad del av universitetet samtidigt som dess roll 
i det nationella samarbetet och det nationella biblioteksnätverket 
har ökat. Detta ger också biblioteket goda möjligheter att spela en  
aktiv roll på den internationella biblioteksarenan. Allt detta samman-
taget förbättrar förutsättningarna för att skapa en bra studiemiljö för  
studenterna och kunna ge ett starkt stöd till lärare och forskare. 
 Allt detta har Catarina hanterat på ett utmärkt sätt, vilket har 
varit positivt såväl för Stockholms universitet som för landets sam-
lade biblioteksverksamhet. Genom sina insatser efterlämnar hon ett 
arv som kommer att vara ett utmärkt fundament för kommande års 
digitala och fysiska utveckling av Stockholms universitets biblioteks-
verksamhet.
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Inledande anmärkning: jag och Catarina Ericson-Roos 
har som kollegor under många år fört samtal om ledar-
skap. Denna intervju är hämtad från ett lunchsamtal med 
Catarina, i samband med den omvärldsspaning, som vi 
på Stockholms stadsbibliotek gör med intressanta ledare.

”Bättre en levande åsna än ett dött lejon”, skriver syd-
polsfararen Ernest Shackleton i ett brev till sin fru efter 
en av sina expeditioner, där han vände hem för att kunna 

göra ett nytt försök att nå sitt mål, Sydpolen.
 Detta skrivs av en man, som några år senare, tillsammans med 
sin 27 man starka besättning tvingas lämna sitt fartyg Endurance in-
fruset i Sydpolens packis för att se det skruvas sönder och sjunka. 
Som i minus 50 graders kyla för hela styrkan vidare till Elefantön, 
en obebodd plats utanför Sydpolens halvö. Som tar ett strategiskt 
beslut och en chans för dem alla att överleva och tillsammans med 
fem man i en öppen livbåt med primitiva instrument seglar 100 mil 
i rytande orkan över öppet hav. Som när de nått Sydgeorgiens fast-
land klättrar över en bergskedja fylld av glaciärsprickor ned till den 
norska valfångstexpedition på andra sidan ön. Som kan återvända 
till sin besättning och rädda varenda en av dem tillbaka till livet. 
 Catarina Ericson-Roos är inte polarforskare. Hon är humanist 
och hennes avhandling studerar enheten mellan poesi och musik hos 
Robert Burns. Men det är till Naturhistoriska Museet och filmen om 
”the Boss” Shackleton hon tar sin ledningsgrupp.
 – Det är en fantastisk historia om ledarskap, berättar hon med 
stor entusiasm. Hur han sätter samman sitt team efter kompetens 
förstås, men lika mycket efter personliga egenskaper som visar sig 
bli livsavgörande för expeditionen. Shackleton bryter med rådande 
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hierarkier och behandlar alla lika. De drar lott om sovsäckarna, bara 
18 är av skinn, de andra av ull. Alla män är lika mycket värda. Alla 
ska bidra. Alla ska dela på allt.
 635 dagar förflöt från expeditionens start till dess den var hemma 
igen. Mycket av den tiden tillbringade man drivande på isflak med 
brist på ljus, värme och mat.
 – De vet ju inte alls om de kommer att över-
leva, Shackletons främsta uppgift är att in-
gjuta mod. Det gör han genom att skapa 
struktur i vardagen; gruppen jobbar 
med att samla in vetenskapliga upp-
gifter, man spelar fotboll på isen och 
firar högtider. Allt dokumenterat av 
fotografen Frank Hurley.
 Jag är övertygad om att Catarina 
Ericson-Roos skulle protestera, om 
jag jämförde hennes bravader som 
ledare för Stockholms universitets-
bibliotek med Ernest Shackletons upp-
täcktsfärder. Men det är ingen slump till 
vilken film hon tar sin ledningsgrupp.
 Under de år som jag haft förmånen att följa 
hennes och universitetsbibliotekets utveckling, från en position som 
ledamot och vice ordförande i styrelsen, har jag sett många prov 
på Catarinas särskilda sätt att leda. Stora förändringar har skett 
till synes helt naturligt, medarbetare har inför styrelsen fyllt visio-
nen ”Levande gränssnitt” med innehåll. Ekonomin har balanserats.  
Organisationen har processorienterats. Lean, ”de ständiga förbätt-
ringarnas metod” passar Catarina och hennes team. De har student-
ernas och forskarnas bästa för ögonen i det de gör. Styrdokumenten 
är korta och konkreta.
 – Jag har lärt mig att koncentrera och förtydliga, för att hjälpa 
folk att förstå vad vi ska göra och varför. Det är viktigt att påminna 
sig själv och andra om visionen, att levandegöra den.
 – Förändringar som för mig är kittlande, kan av andra ses som 
något som förstör det man har byggt upp. Då är det bra att få syn på 
sammanhanget, hur det är nödvändigt att gå vidare. Detta får ta tid. 
 Det är det här målmedvetna draget som påminner mig om syd-
polsfararen. Att lämna det trygga isflaket för ett möjligt fast land på 
andra sidan ett rytande hav. Ingjuta förtroende och mod, jobba lång-
siktigt.
 – Kännetecknande för mitt ledarskap är att jag tar tid på mig, 

Alla ska bidra. 
Alla ska dela på 

allt.
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fortsätter Catarina. Jag upplever mig själv som den intuitiva ledaren. 
Jag lyssnar, prövar mig fram, går två steg framåt, ett tillbaka.
 Catarina själv, behöver tid att tänka, tid vid kompassen och 
sjökortet.
 – Folk skrattar, de känner igen mitt uttryck ”jag måste sova på 
saken”. Det fungerar på ett märkligt sätt. Om jag tar en paus, några 
timmar eller en natt, så händer något i huvudet, det ”faller på plats”. 
Antingen stärks jag i min uppfattning eller uppfattar något nytt i mot-
ståndet. Till sist hittar jag då en väg att gå tillsammans med lednings-
grupp och medarbetare.
 – Jag är direkt dålig på att bli överrumplad, det är min brist. Jag 
är väldigt väl medveten om det: det är ju inte alltid man får en andra 
chans. 
 Catarina kan vara rätt självkritisk, men i backspegeln ser man att 
resultatet håller. Hon driver, tillsammans med sina chefer, och släpper 
ingenting så längre hon är övertygad.
 Under många år har Stockholms universitetsbibliotek tvingats 
hålla igen på rekryteringar, för att komma tillrätta med en obalans 
i ekonomin. Desto viktigare har de rekryteringar man kunnat göra 
varit.
 – En medarbetare hos oss ska våga ta initiativ och ansvar, fram-
håller Catarina. Ha förmåga att analysera, se sammanhang och göra 
egna konklusioner. Vara proaktiv. Jag blir så himla glad när det kom-
mer fram idéer som är välformulerade, genomtänkta.

– Man behöver också förstå hur långt det egna 
ansvaret sträcker sig, när man närmar sig en 

gräns där andras ansvar tar över. Då det är 
viktigt att informera vidare, att kommu-
nicera inom det team man jobbar och 
mellan teamen. Den förmågan är en 
stor tillgång för lagspelet inom Stock-
holms universitetsbibliotek.
 Biblioteksyrket idag kräver 
mycket mer av analysförmåga, för att 
greppa den större komplexiteten i det 

bredare sammanhanget. Det finns ingen 
tid att fastna i ett arbetssätt, den snabba 

utvecklingen formar om jobbet hela tiden.
 – En chef hos oss ska vara drivande, 

tydlig, våga säga vad man står för. Lyssna med 
stora öron, inte köra på i blindo. Jag gillar att jobba med drivande 
chefer. Jag blir triggad av det, det är en bra motvikt till mitt mer efter-

En chef hos 
oss ska vara 

drivande, tydlig, 
våga säga vad 
man står för.
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tänksamma sätt. Det innebär att när vi väl sätter ned foten och tar 
beslut, då går det fort.
 Genom olika former av samtal med sina chefer, spontana eller 
planerade, växer det fram idéer om utveckling. Antingen tar Catarina 
upp det med personen igen eller direkt med ledningsgruppen. Bara 
det att hon då pratat med någon eller några som varit med om att 
idéerna fötts, gör att det inte blir någon överraskningseffekt. Man har 
varit med i processen då idén kom, man har kanske hunnit tänka efter 
själv, man känner igen tankegångarna. Det blir lättare att gå vidare.
 – Jag läser en del men får inte lika mycket nytt tankeflöde den  
vägen som när jag hör människor prata eller när jag har en dialog. 
Konferenser brukar generera massor av idéer hos mig även långt 
utanför en föredragshållares område.
 – Idéerna hos oss uppstår i dialog och i kreativa möten. Det är 
inget märkvärdigt, men en förklaring till varför det har gått relativt 
smidigt att komma vidare i utvecklingen av SUB, menar Catarina.
 Inte något dött lejon, och verkligen ingen levande åsna. Catarina 
Ericson-Roos använder sig av sina egna egenskaper och fördjupar 
dem. Hon balanserar fakta med intuition och tar bara de risker hon 
måste. Hon har de överlevnadsinstinkter man bör ha för att vara en 
trygg ledare i okända farvatten.
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Stockholms högskola startades som en radikal 
motpol till de etablerade universiteten i Upp-
sala och Lund. Under högskolans framväxt 
hade Kungliga biblioteket ansvar för biblioteks-
verksamheten och först 1977 fick Stockholms 
universitet en egen biblioteksorganisation. 
Detta innebär att det är en förhållandevis ung 
organisation utan en barlast av tung ärevördig 
historik, vilket också tydligt speglas i dess benä-

genhet till förändring. På universitetsbiblioteket råder fortfarande en 
pionjäranda. Inte heller har organisationen låst sig i uppbyggda fasta 
hierarkiska system utan befinner sig i ständig utveckling. Den nya 
radikala högskolan utvecklades till att bli huvudstadsuniversitet och 
dess bibliotek har fortsatt i samma anda – en motpol till universitets-
biblioteken i Uppsala och Lund.
 Jag har under de senaste tio åren varit en del av denna organisa-
tion och vill beskriva dessa år utifrån mitt perspektiv. Innan jag kom 
till universitetet hade jag tillbringat tjugo år i organisationer med  
mycket gamla anor, dels som anställd i Uppsala domkyrka och dels 
som student vid Uppsala universitet. Där läste jag också till biblio-
tekarie och det var under utbildningen jag för första gången kom 
i kontakt med Stockholms universitetsbibliotek. Överbibliotekarie 
Gunnar Sahlin besökte Uppsalastudenterna och föreläste om kun- 
skapsnavet. Det fick vi veta var namnet på den omorganisation som då 
pågick i Stockholm. Föreläsningen väckte mina tankar och föreställ-
ningen om biblioteksarbete konkretiserades. Skulle mina studier för 
första gången kunna leda till ett faktiskt arbete? Jag minns också att 
jag tänkte mig kunna arbeta i den organisationen med honom som 
chef. Viss erfarenhet av biblioteksarbete hade jag som timanställd vid 
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Carolina, det vördnadsvärda universitetsbiblioteket i Uppsala, men 
Gunnar Sahlins beskrivning av motsvarigheten i Stockholm tilltalade 
mig mycket mer.
 Trots min önskan om att arbeta vid Stockholms universitetsbib-
liotek sökte jag mig inte aktivt dit utan hamnade där av en slump. 
Under IT-boomen i slutet av nittiotalet fick jag som nyutbildad biblio-
tekarie anställning på Lycos, ett av de företag som då blomstrade en 
tid. Arbetet varade under sex månader, sedan sprack bubblan och jag 
tvingades anmäla mig till fackförbundet DIK:s korta-jobb-pool.  
 Efter en vecka berättade min fru att någon hade ringt från Stock-
holms universitetsbibliotek och att denne skulle återkomma. Jag kop-
plade inte detta till jobbpoolen utan funderade på vad jag kunde ha 
för otalt med biblioteket i huvudstaden – kanske något fjärrlån jag 
slarvat med? Det ringde igen. Catarina Ericson-Roos, dåvarande chef 
för enheten för litteraturförsörjning, nuvarande överbibliotekarie och 
föremål för denna festskrift, undrade om jag var intresserad av att 
komma på intervju för ett tremånaders vikariat på avdelningen för 
humaniora. Jag fick en tid för intervjun som lyckligtvis sammanföll 
med avslutningsfesten hos Lycos – man ville inte åka till Stockholm i 
onödan. Till intervju för ett tremånadersvikariat hade det kallats tre 
personer.  
 I september 2000 satte jag för första gången min fot på Stockholms 
universitetsbibliotek. Jag vill minnas att intervjun med Catarina var 
trevlig. För att fördriva tiden mellan besöket i Fres-
cati och stundande fest satte jag mig på biblio-
teket i Kulturhuset för att läsa. Som duktig 
nybliven bibliotekarie plockade jag fram 
senaste numret av Biblioteksbladet ur 
hyllan. Till min stora häpnad fann 
jag där en artikel om personen som 
just hade intervjuat mig. Den hand-
lade om hanteringen av tidskrifter 
vid Stockholms universitetsbiblio-
tek.1 Att jag fann en artikel om 
Catarina såg jag som ett gott tecken 
och lättimponerad som jag var tänkte 
jag mig åter Stockholms universitetsbib-
liotek som en mycket attraktiv arbetsplats.  
Huruvida valet av kandidat till vikariatet blev 
ett huvudbry för henne eller inte har jag aldrig frå-
gat om, men efter några dagar blev jag erbjuden arbetet. När vi väl 
kom till lönediskussionen genomförde jag en i mitt tycke ganska god 
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förhandling. Jag var nöjd med att ha fått arbetet men tyckte ändå 
att jag kunde kräva en rimlig lön. Under årens lopp har Catarina vid 
flera tillfällen påpekat att jag är en god förhandlare och att hon upp-
täckte det vid vårt första lönesamtal.
 I oktober år 2000 påbörjade jag min anställning vid Stockholms 
universitetsbibliotek och blev placerad halvtid på filialen för film- 
vetenskap samt halvtid på den humanistiska avdelningen på huvud-
biblioteket. I Filmhuset fick jag utföra alla de uppgifter man kan ha 
på ett mindre bibliotek och på huvudbiblioteket fick jag arbeta med 
förvärv och katalogisering. Under mitt första år fick jag en gedigen 
utbildning i praktiskt biblioteksarbete. Av den fantastiska organisa-
tion jag förväntat mig såg jag inte mycket, dock började jag lära mig 
de osynliga hierarkierna i huset. Ja, det fanns sådana även på Stock-
holms universitetsbibliotek. Jag fick tidigt höra att jag tagit en genväg 
in på avdelning. Första gången jag hörde detta begrep jag ingenting. 
Förklaringen jag sedan fick var att man på bibliotek först arbetade 
några år i yttre tjänst för att sedan avancera till avdelning med inre 
tjänst.  Det fanns en osynlig karriärstege mellan yttre och inre tjänst 
och jag hade hoppat över ett av stegen. Detta var nog ingen allmän 
syn men den fanns där. En annan mer synlig hierarki speglades i hur 
arbetet i huset var organiserat. På de nedersta planen fanns magasin-
en, huvuddelen av dessa var belägna på plan två. En trappa upp på 
plan tre skedde det handfasta arbetet med bokvård, vaktmästeri samt 
mottagning av pliktleveranser, periodika och all övrig post. På plan 
fyra satt inre och yttre tjänst i olika korridorer och på plan sex satt 
ledningen. Som nyanställd bibliotekarie tog man inte hissen upp till 
plan sex. Det kan än idag talas om plan sex som en symbol för makt. 
Samtidigt som jag försökte hantera dessa synliga och osynliga hierar-
kier blev jag positivt överraskad av ledningen då jag upptäckte att jag 
existerade även i deras ögon. Bland annat minns jag tydligt när jag 
träffade Gunnar Sahlin för första gången. Det var bland bokhyllorna 
i de publika delarna av biblioteket och han tilltalade mig med namn 
och frågade hur jag trivdes på min nya arbetsplats. Det imponerade.
 Det gick något år med kontinuerliga förlängningar av vikariatet 
under vilket jag kände mig stimulerad av att lära mig det praktiska 
arbetet.  När jag så småningom började känna mig säkrare på mina 
arbetsuppgifter fick jag en känsla av att fastna i alltför många rutiner. 
Det gick så långt att jag började fundera på om det verkligen hade 
varit ett vettigt val av utbildning jag gjort och bestämde mig för att 
försöka förändra min situation. Stämde ledningens ord om att det 
var högt i tak och att det skulle finnas utrymme och möjligheter att 
lyckas och misslyckas med de idéer man förde fram borde det ju fin-
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nas utvecklingsmöjligheter även för en nyanställd bibliotekarie.
 Mitt första steg var att engagera mig i olika arbetsgrupper. Det 
fanns ett antal avdelningsövergripande sådana som arbetade med 
de elektroniska medierna. Intresset för dessa konstellationer var på 
den tiden inte särdeles stort. Som sist anställd på avdelningen för hu-
maniora blev jag därför representant för dessa ämnen. Grupperna var 
av mycket olika karaktär. E-tidskriftsgruppen arbetade med de prak-
tiska problem, främst av teknisk art, som uppkom vid införandet av 
e-tidskrifter. E-boksgruppen var mera löst sammansatt och hade som 
främsta mål att diskutera om e-boken kunde tänkas vara av intresse 
för ett universitetsbibliotek. Databasgruppen var den minst livliga 
och hade som sin uppgift att administrera databaslistan.
 Vid denna tid i början av 2000-talet hade e-boken sitt första 
uppsving. Det förekom livliga och starka diskussioner på biblioteken 
huruvida e-boken var ett hot mot eller ett komplement till den tryckta 
motsvarigheten. I dagspressen utropades pappersbokens förestående 
död. I e-boksgruppen, där vi alla trodde på det nya mediet, fortsatte 
våra diskussioner och vi kom så långt att vi till och med hade idéer 
om ett projekt. Tillsammans skrev vi ihop en projektansökan. Syftet 
med projektet var att undersöka möjligheten till att få kurslitteratur 
från svenska förlag att släppas på en e-boksplattform.2 Vi fick pengar 
och arbetet skulle sättas igång. Catarina stoppar mig i korridoren och 
undrar om jag skulle vara intresserad av att bli projektledare. Utan 
betänketid tackar jag genast ja. Catarinas satsning på mig den gången 
påverkade förmodligen min framtid på biblioteket men var samtidigt 
en bild av de möjligheter till utveckling som rådde. För mig blev det 
ett avgörande steg. Som relativt nyanställd och utan fast anställning 
blev jag ombedd att leda ett projekt. Med anledning av detta kunde 
jag lämna arbetet på Filmhuset och erhöll en fast tjänst på huvudbib-
lioteket. Jag börjar nu skönja möjligheter till att finna bibliotekarie-
arbetet mycket stimulerande. 
 E-boksprojektet gav mig ett namn i bibliotekssverige och fick leda 
vägen. Det gällde att förvalta detta väl och fortsätta att arbeta med 
verksamhet och utveckling. Med mitt nyvunna självförtroende ville 
jag fortsätta förändringsarbetet. Jag var inte helt nöjd med hur arbe-
tet var organiserat men hade heller ännu inte etablerat den kontakt 
med plan sex som krävdes för att börja våga diskutera förändringar. 
Det kanske verkar märkligt att jag lovordar den öppenhet som fanns 
på Stockholms universitetsbibliotek men samtidigt inte vågade föra 
fram mina idéer till ledningen. Jag tror att orsaken därtill satt mer i 
huvudet på mig än i organisationen. Varför skulle de lyssna på mig? 
En stark auktoritetsrädsla och en oro för att misslyckas höll mig till-
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baka. Samtidigt drevs jag av en vilja att förändra.  
 I den vevan dök det upp en handläggartjänst vid Bibsam på  
Kungliga biblioteket. Tänkte att detta vore en chans. Samtidigt ville 
jag mycket hellre stanna där jag var. En ansökan arbetade jag fram 
men fick brottas med mig själv. Skulle jag påtala för någon att jag 
sökte mig vidare för att få nya utmaningar? Sagt och gjort. Det var 
många mentala barriärer att överkomma innan jag åkte upp de två 
våningsplanen för att berätta för Catarina att jag hade tänkt söka till 
KB. Mycket nervös klev jag in till henne och förkunnade min avsikt. 
Reaktionen blev inte den jag befarat utan Catarina bad mig sätta 
mig ned och förklara vad jag hade för tankar kring utvecklingen av 
arbetet med e-resurser på Stockholms universitetsbibliotek. Mycket 
snabbt utlystes en tjänst som samordningsansvarig för e-resurser som 
placerades direkt under enhetschefen för litteraturförsörjning. Jag var 
enda sökande och fick den således.
 Som samordningsansvarig skulle jag leda de tre tidigare nämnda 
e-grupperna och sträva efter ett integrerat arbetssätt. Den rådande 
biblioteksorganisationen var baserad på universitetets struktur och 
de fyra fakulteterna avspeglades i fyra motsvarande grupper på bib-
lioteket. Var och en av dessa fakultetsgrupper skulle ha minst en rep-
resentant i de olika e-resursgrupperna. Vid denna tidpunkt fanns i 
dessa tre grupper sjutton personer från de olika fakultetsgrupperna 
och även IT-avdelningen var representerad. Tiden som satsades på 
arbetet med e-resurser varierade mellan medlemmarna, alltifrån  
några procent upp till de hundra jag själv lade ned. I samord-
ningsansvaret ingick inget personalansvar och det fanns heller inte  
mycket mandat att handla. Personal plockades in och ut ur grupp-
erna utan att jag kunde råda över det. De fyra fakultetsgrupperna 
hade fyra olika sätt att arbeta med förvärvet av e-resurser. Dessutom 
fanns det fyra olika budgetar och att hantera fördelningen av kost-
naderna för e-resurserna mellan dessa tog mycket tid i anspråk. Kort 
sagt fanns det mycket att göra för att effektivisera och rationalisera 
arbetet. Genom min placering direkt under enhetschefen hade jag 
emellertid fått en person att dryfta mina funderingar och idéer med. 
Hissen upp till plan sex kändes inte längre skrämmande. 
 År 2005 utsågs Gunnar Sahlin till riksbibliotekarie och  
Catarina blev överbibliotekarie på Stockholms universitetsbibliotek.
Hon inledde sitt arbete med att platta till organisationen genom att 
ta bort enheterna och samtidigt omvandla fakultetsgrupperna till 
avdelningar. Då det inte längre fanns någon enhetschef för littera-
turförsörjningen placerades jag som samordningsansvarig direkt un-
der överbibliotekarien.  
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 Catarina såg att det fanns ett behov av att utveckla ledarskapet på 
biblioteket för att i framtiden ha möjlighet att kunna rekrytera nya 
ledare bland personalen. Därför fördes en diskussion med universite-
tets personalavdelning med mål att få till stånd en utbildning riktad 
till dem som var intresserade av att utveckla detta. Kursen blev till 
och en inbjudan skickades ut till universitetsförvaltningen och univer-
sitetsbiblioteket. Catarina uppmanade mig att söka och jag lyckades 
via en intervju bli en av de som antogs. Utbildningen varade under 
ett år och var uppdelad på ett antal internatvistelser i Sigtuna. Denna 
satsning på bibliotekets personal var ett gott initiativ, och för egen del 
stärkte utbildningen mitt självförtroende och min önskan att utveck-
las. 
 Under denna tid gjordes en del omflyttningar och rumsbyten. 
Bland annat placerades IT-avdelningen på plan sex och samtidigt med 
den gjorde även jag den symboliska resan upp till maktens plan. Vid 
det här laget hade mitt förhållande till plan sex förändrats. Det var 
inte längre förknippat med någon obehagskänsla att ta hissen dit. 
Överlag tror jag att den tidigare stämpeln som funnits inom biblio-
teket hade tonats ned. Det var inte längre bara chefer och administra-
tion utan även andra funktioner som huserade på plan sex. Dessutom 
fanns bibliotekets lunchrum där och styrelserummet Odelberg som 
var öppet för alla att boka. Catarina var nu min närmaste chef och 
vi kunde bolla tankar utan att jag behövde fundera på om och varför 
hon skulle lyssna på mig.
 Mitt uppdrag som samordningsansvarig för e-resurserna visade sig 
vara ett uppdrag som inte höll i längden. Den platta organisationen 
medförde även att jag saknade mandat att genomföra förändringar, 
och dessutom var arbetet oerhört tungrott då de fyra fakultetsavdel-
ningarna fungerade på olika sätt. Jag visste att arbetet med e-resurser-
na var tvunget att förändras om biblioteket skulle följa med i utveck-
lingen. Vi hade en organisation som var skapad för arbete med det 
tryckta mediet samtidigt som e-resurserna sakta men säkert tog en 
allt större del av förvärvsbudgeten i anspråk. Redan då, i mitten av 
2000-talet, var e-resursernas andel av utgifterna för förvärvet över  
60 %. Det var dags att skapa en organisation som låg i fas med föränd- 
ringarna i budgetbalansen och omvärlden.
 På biblioteket påbörjades ett arbete med att granska och analyse-
ra olika arbetsflöden via processkartläggningar. Arbetet med fjärr-
lån och bokuppsättning hade kartlagts och analyserats och utifrån  
resultatet förändrats för att flödena skulle fungera smidigare. Mitt 
förslag till Catarina var att vi skulle kartlägga förvärvet av e-resurser 
på samma sätt. Hon tyckte att det var en god idé och gav mig upp-
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draget att beskriva förvärvet av elektroniska resurser, från inköps-
förslag till att de fanns tillgängliga för slutanvändaren. I min strävan 
efter att genomgöra analysen på bästa sätt ville jag ha cheferna för de 
fyra fakultetsavdelningarnas som referensgrupp. Vi arbetade i några 
veckor med att få fram en karta som visade hur flödet fungerade. 
Processkartan visualiserade det jag tidigare enbart försökt uttrycka 
med ord. Det blev mycket tydligt att vi arbetade på fyra olika sätt. 
För att åskådliggöra hur vi kunde effektivisera arbetet gjorde jag en 
ny karta, och skrev också ett förslag på hur arbetet skulle kunna 
struktureras. Det innehöll även en lista över de mål vi ville uppnå 
med förändringarna. Bland målen fanns följande:

	 •	 att	några	med	expertkunskap	arbetar	mer	koncentrerat	med			
  e-resurser
	 •	 sträva	mot	en	specialisering	för	att	öka	möjligheterna	att		 	
  arbeta med utveckling av frågorna
	 •	 arbeta	mer	tidseffektivt
	 •	 visa	universitetets	fakulteter	att	biblioteket	prioriterar	
  arbetet med e-resurser
	 •	 göra	en	bättre	kvalitetssäkring	av	e-resurserna
	 •	 få	ett	starkare	mandat	att	driva	frågorna	kring	e-resurser
	 •	 uppnå	en	starkare	förhandlingsposition	gentemot	agenter		 	
  och förlag

Processgruppen kom fram till ett förslag vi alla var nöjda med och 
vi fick uppdraget att presentera detta för ledningsgruppen. Led-
ningsgruppen bestod vid denna tid av Catarina samt av cheferna för 
avdelningarna för administration, IT och information. Grunden i 
förslaget var att en organisatorisk enhet för förvärv och tillgänglig-
görande av e-resurser skulle bildas. Syftet var att få till stånd ett  
rationellt arbetssätt och undvika att bedriva lika verksamhet på  
olika sätt. Vi ville också ha betydligt färre personer som arbetade mer 
av sin tid med e-resurser. För att kunna bli expert inom ett område 
måste man få tillfälle att arbeta mer koncentrerat och under längre 
intervaller. Efter presentationen vidtog en kortare diskussion kring 
gruppens förslag. Därefter drog sig ledningsgruppen tillbaka för att 
besluta i ärendet. Den diskussionen som fördes då hade jag gärna  
lyssnat på men som brukligt är fördes den bakom lyckta dörrar. Un-
der eftermiddagen samma dag informerade Catarina mig om att led-
ningsgruppen hade godkänt förslaget och att det på biblioteket skulle 
bildas en ny avdelning för e-resurser. Tjänsten som avdelningschef 
skulle utlysas internt inom kort, vilket den också gjorde under våren 
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2005. Återigen var jag enda sökande. Den tillsattes och jag blev den 
första personen på den nya avdelningen. Det fanns ingen möjlighet 
att externrekrytera men jag kunde gå ut med en internutlysning för 
fyra heltider. Det var en förmån att få handplocka personal till en 
helt ny avdelning, något jag förmodligen aldrig får uppleva igen. Till 
tjänsterna var det ett tiotal sökande och fem av dem blev de som till-
sammans med mig bildade avdelningen för e-resurser. Det var således 
en relativt liten avdelning om sex personer som skulle ta över arbetet 
med förvärv och tillgängliggörande av e-resurser, medan själva ur-
valsprocessen låg kvar på de fyra fakultetsavdelningarna. I början 
ägnade jag mig mycket åt verksamhetsnära frågor som en av special-
isterna, men successivt tog det allt mer tid att vara ledare och chef.
 Under några månader fick jag arbeta med den lilla avdelnin-
gen. I organisationer inträffar ibland förändringar som är person-
beroende. Chefen för informationsavdelningen fick ett nytt arbete. 
I detta läge var bibliotekets ekonomi svag och Catarina såg ingen 
möjlighet att rekrytera en ny chef. Informationsavdelningen split-
trades och fördelades på olika avdelningar. Ett naturligt steg var att 
e-publiceringsverksamheten skulle föras över till e-resurser och sam-
tidigt placerades även katalogchefen där. Helt plötsligt var vi dub-
belt så många vilket innebar att även jag fick en annan roll. När  
ledningsgruppen decimerades fann Catarina det tvunget att även förän-
dra dess struktur, och den utökades med cheferna för kundservice,  
e-resurser samt en samlande chef för fakultetsavdelningarna. Jag hade 
på sex år förflyttat mig från ett tremånaders vikariat till en plats i 
ledningsgruppen, vilket jag menar också illustrerar det speciella med 
kulturen på Stockholms universitetsbibliotek. Det går att nå en posi-
tion genom att framföra sina idéer och arbeta hårt. Att inte ha varit 
anställd på biblioteket under längre tidsrymder behöver inte vara ett 
hinder eller betyda att det man säger inte blir uppmärksammat. Detta 
är något positivt på en arbetsplats som måste bevaras även efter att 
Catarina har slutat sin gärning.
 Den nya ledningsgruppens primära mål vid denna tid var att 
genomföra en omorganisation av biblioteket utifrån ett process- 
perspektiv. Arbetet redogör jag inte för här då Catarina beskrivit  
detta på ett utmärkt sätt.3 När ledningsgruppen funderade kring biblio-
tekets organisation såg vi att arbetet i de fyra fakultetsavdelningarna 
utfördes väldigt olika, vilket medförde att biblioteket i princip hade 
fyra organisationer som arbetade på skilda sätt. Jag anser nog att 
startpunkten för omorganisationen var då vi koncentrerade arbetet 
med e-resurser genom att bryta ut detta från fakultetsavdelningarna.
 Ett resultat av omorganisationen var att avdelningen för  
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e-resurser utökades med katalogteamet. Avdelningen motsvarade 
nu en av de tre huvudprocesser som identifierats i kartläggningen – 
tillgängliggörande. Under pågående omorganisation lyckades också 
Catarina övertyga rektor om att rätt organisatorisk hemvist för en 
bibliometriker på Stockholms universitet skulle vara vid biblioteket. 
Jag fick i uppdrag att, tillsammans med chefen för universitetets 
planeringsavdelning, genomföra rekryteringen. Tjänsten fick tillhöra 
avdelningen för e-resurser som därigenom växte lite till.
 Arbetet i ledningsgruppen och med avdelningen sporrade mig 
till att vilja gå vidare. Vid denna tid hade jag lämnat specialistens 
bana bakom mig och satsat på utvecklingen som chef och ledare. 
Nästa steg i karriären vore att bli chef för ett universitetsbibliotek. Då  
Örebro universitetsbibliotek sökte ny chef år 2009 sökte jag tjän-
sten. Jag och en av mina kollegor blev kallade till intervjuer. Det var 
en spännande upplevelse att ta del av rekryteringsprocessen vid en 
chefsbefattning, och jag var nöjd med min insats. Efter denna vidtog 
en lång väntan. Vad skulle nästa steg bli? Mot slutet av våren fick 
jag veta att jag tillsammans med min kollega var utvald till en ny  
intervjuomgång, denna gång direkt med rektor. Jag informerade  
Catarina om att hon förmodligen skulle förlora en av sina avdel-
ningschefer till Örebro. Några dagar före den planerade intervjun 
ville Catarina ha ett förutsättningslöst samtal med mig. Hon undrade 
om det fanns något hon kunde göra för att jag skulle överväga att 
stanna kvar. Vi diskuterade några punkter varav en var att jag erbjöds 

att bli ställföreträdande överbibliotekarie. Under de 
nya förutsättningarna stannade jag gärna kvar 

vid Stockholms universitetsbibliotek. Jag 
återkallade min ansökan till Örebro innan 

intervjun med rektor. Biblioteket för- 
lorade dock en av sina avdelningschefer 
då min kollega blev den som erhöll 
tjänsten.
 Under min tid i ledningsgrup-
pen har det satsats på flera projekt 
för att utveckla medarbetarskapet 

på biblioteket. Ett av dessa hade som 
mål att biblioteket gemensamt skulle 

komma fram till en medarbetarplattform. 
Det finns nog de som tyckt att detta tagit 

för mycket tid från verksamheten, men min 
övertygelse är att det varit och är ett nödvändigt ar-

bete för att behålla den kultur som råder på biblioteket. Avdelningen 
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för e-resurser jobbade under en planeringsdag med frågan om vad 
som gjort att en insats på jobbet blivit bra. Vi berättade för varandra 
om små eller stora projekt där vi tyckte att något blivit extra lyckat, 
och satte sedan ord på vad som gjort det framgångsrikt. Utifrån alla  
begrepp vi förknippade med detta kom vi överens om de viktigaste, 
och dessa har fått bli ledord för avdelningens arbete:

  I efterhand har det slagit mig att dessa ledord nära angränsar  
medarbetarplattformens nyckelord. Likväl som en processkarta kan 
visualisera arbetsflöden kan ett modernt taggmoln av ord karaktäris-
era en verksamhet. En bild eller visualisering kan förtydliga och för-
klara orden. Catarina har gärna utnyttjat bilden av fyren, havet och 
båten – det som leder oss, vägen mot målet samt hur vi färdas dit.
 Jag har under ett år varit ställföreträdande till Catarina. Det har inne- 
burit ett nära samarbete kring många frågor, och hon har lyssnat på 
mina idéer och dörren har alltid stått öppen. Det har varit ett mentor- 
skap utan att formellt ha varit utpekat som sådant. När Catarina nu 
bestämt tidpunkt för sin pension har jag tänkt igenom de tio år vi 
samtidigt arbetat på Stockholms universitetsbibliotek.  
 För mig har det inneburit en fantastisk utveckling och jag vill 
tacka Catarina för det stöd hon varit för mig. Jag kan bara bekräfta 
att Stockholms universitetsbibliotek är en arbetsplats med högt i tak 
där det finns möjlighet att växa som människa och få gehör för idéer. 
Plan sex är inte längre en skrämmande symbol för makten – inte för 
mig och förhoppningsvis inte för någon. Catarina kan känna stolthet 
att lämna en väl fungerande modern biblioteksorganisation vidare till 
nästa överbibliotekarie.
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De första åren i ”Frescatibiblioteket” var 
turbulenta. Det rådde en kamp mellan 
Kungliga biblioteket och universitetets 
företrädare, rektor och konsistorium, hur 
biblioteksorganisationen skulle gestalta 
sig, hur rutinerna mellan de ingående 
biblioteken skulle harmoniseras och hur 
olika kulturer kunde sammanjämkas. Om 
detta har många skrivit. Tillsammans med  

Kajsa Tengnér skrev jag 1980 en artikel som framför allt ville belysa 
de olika fakultetsbibliotekens historia. De som efter hand kom att bil-
da grundstommen i det nya biblioteket.1 Wilhelm Odelberg som var 
Stockholms universitetsbiblioteks förste överbibliotekarie (1979–84) 
skrev i Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 1985 en för-
valtningshistoria i vilken han tecknade bibliotekets successiva fram-
växt.2 Thomas Tottie skrev 1992 i festskriften till Lars-Erik Sanner 
(överbibliotekarie 1984–2002) ned några mera personliga betrak-
telser kring just problematiken KB – Frescatibiblioteket.3 
 I år är det 40 år sedan konsistoriet den 25 mars 1971 tog det 
viktiga beslutet att samtliga institutions- och fakultetsbibliotek som 
fanns på olika platser i huvudstaden vid utflyttning till Frescati skulle 
organiseras som en enhet.
 För den intresserade finns således en hel del forskning och annat 
material att gå tillbaka till om man vill sätta sig in i Stockholms uni-
versitetsbiblioteks korta historia. Men hur var det att arbeta på denna 
arbetsplats, som Thomas Tottie fyra år efter etablerandet (1975), då 
han tillfälligt förordnats på chefstjänsten, beskrev med orden:K

ap
it

el
om

sl
ag

: H
u

s 
A

, l
äs

es
al

en
. B

il
d

en
 ä

r 
be

sk
u

re
n

. F
ot

o:
 M

ar
jo

ri
e 

Lu
n

d
in

Tomas Lidman



51

”Det bibliotek … jag anlände till i början av hösten 1975 hade 
många speciella drag. Det var inhyst i en lång rad skrivsalar i 
den översta våningen i det låghus som samband de sex höghusen. 
Varje ämnessal var utmärkt genom en särskild färg på den hel-
täckande mattan. Biblioteket hade fyra expeditioner och ännu fler 
ingångar, vilket gjorde det svårskött och svårbevakat … mängden 
av olika typer av kataloger var stor”. 

Taket läckte och fasadplattorna lossnade, fönstren gick inte att öppna 
och luftkonditioneringen var usel. Men arbetet präglades av nybyggar- 
anda och stämningen bland personalen var hjärtlig och respektlös.4 
Noteras bör att det då gått fyra år sedan biblioteket flyttade in i de 
nya lokalerna.
 För att inte de människor som hängivet arbetade för att utveckla 
biblioteket till vad det är i dag skall glömmas bort, utan skall få en 
välförtjänt plats i bibliotekshistorien, är min avsikt att skildra några 
tongivande förgrundsfigurer, för det är så jag ser dem nu i ljuset av 
de 40 år som gått. Det kan naturligtvis inte bli tal om en fullständig 
redovisning av de personer som vid den tidpunkten arbetade i de 
svårartade lokalerna utan det får bli ett subjektivt urval. Subjektiv är 
också själva beskrivningen. Det handlar inte om att redovisa ett CV 
utan att beskriva en gärning och personen bakom.
 De yttre ramarna är att jag den första veckan i 
juni 1971, en måndag, avtalat tid med avdel-
ningsdirektören Thomas Tottie för en even-
tuell anställning vid KB. Jag hade just 
”muckat” från militärtjänsten. 
 Thomas Totties långa och impo-
nerande gestalt uppenbarar sig, häl-
sar och hänvisar mig genast till sin 
närmaste man, Folke Sandgren. Folke 
Sandgren genomför en kort, snabb och 
intensiv intervju, där han bland annat 
framhåller de relativt dåliga framtids- 
utsikterna i yrket, ”men är man tål- 
modig så kan man se ljuset i tunneln”, och 
så skickar han ut mig till Frescati där Birgitta 
Janson, född Bergdahl, som tillförordnad plats-
chef tar emot mig. Jag förstår ju inte så mycket av det 
som händer omkring mig, jag är glad för att erbjudas ett jobb.  
Birgitta Janson genomför likaledes en kort intervju och frågar om jag 
kan tänka mig att arbeta på vaktmästeriet, vilket jag inte har något 

Jag förstår ju 
inte så mycket av 
det som händer 
omkring mig, jag 
är glad för att 

erbjudas ett jobb.

Tomas Lidman Stormens år - Minnesbilder från 1971



52



53

emot – och så blev det – åtminstone tre månader framåt.
 Nu var det inte om mig denna framställning skulle handla utan 
om mina arbetskamrater, men det kan vara på sin plats att redovisa 
de yttre omständigheterna. Jag kom således att betrakta den unga 
organisationen underifrån, om jag får säga så, och det färgade (och 
färgar) givetvis mina omdömen och intryck.
 Thomas Tottie beskrev arbetsklimatet som respektlöst och det är 
verkligen något jag kan skriva under på. Atmosfären var allt annat än 
hierarkisk och långt ifrån de tydliga ämbetsmannanivåer som rådde 
på moderinstitutionen (KB). Till denna avslappnade stämning bi-
drog i hög grad det unga universitetet, som visserligen bottnade i den 
framgångsrika högskolan, men nu genomgick en radikal förändring i 
den helt nya miljön och i den nya formen. Också den allmänna tids-
andan med rester från 1968 bidrog till stämningsläget, men viktigast 
var självfallet ledningen i kraft av Birgitta Janson. Hon var en sam-
mansatt kvinna. Samtidigt som hon kunde vara omtänksam och varm 
och verkligen ville vara nära sina medarbetare, kunde hon med kort 
varsel bli förhållandevis stram och väl intellektuellt analyserande. 
Hon var snabb och säker i sina ställningstaganden, ofta improvi- 
serade hon fram besluten (vilket säkert var nödvändigt ibland) och de 
var inte alltid så konsistenta. Vi hade alla stor respekt för henne. Efter 
sommaren återkom ordinarie chefen Adam Heymowski och hennes 
förordnande upphörde.
 På vaktmästeriet härskade Ola Walter med mig som biträde. Han 
hade tidigare haft samma post på det Humanistiska biblioteket på 
Odengatan 59. Han hade två väldiga, silverfärgade och rödögda hun-
dar av rasen Weimaran. Mycket väluppfostrade men samtidigt lätt 
skräckinjagande. När man kom på morgonen rådde viss osäkerhet 
om vilket bemötande man skulle få. Ola gick alltid omkring i exklu-
siva moderiktiga kläder av österrikiskt snitt, samtidigt lite ”vintage”. 
Han hade kortklippt hår och prillan låg stadigt fastnitad i över- 
läppen. Han ville gärna ge raka, tydliga besked till sin omgivning och 
ansågs som en person som kunde hålla ordning på saker och ting. 
Han blev också en slags ordningsman i biblioteket och tillkallades 
om det uppstod besvärligheter. Samtidigt var han under den lite till-
tvingade barska ytan en oerhört vänlig person, skojig med ett hejdlöst 
skratt som ofta bullrade ut i korridoren.
 Då Birgitta Janson återgick till sin ordinarie tjänst och Adam 
Heymowski kom tillbaka från sitt UNESCO-uppdrag, att bygga upp 
ett nationalbibliotek i Mauretanien, flyttades jag i september från 
vaktmästeriet till låneexpeditionen med placering vid det grönfärg-
ade juridiska biblioteket i C-huset. En befordran som medförde att O
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jag dels ”bytte bana” och hädanefter kunde titulera mig biblioteks- 
biträde, dels att min anställning också blev fast, som man sade 
vid den tidpunkten. Titulaturen var för den oinitierade obegriplig:  
biblioteksbiträde, förste biblioteksbiträde, biblioteksassistent, förste 
biblioteksassistent osv. Den hade också mest att göra med den komp-
licerade löneinplaceringen och inte så mycket med de uppgifter man 
utförde. Min första månadslön som jag personligen hämtade på KB:s 
kansli uppgick till 1900 kronor.
 Adam Heymowskis ankomst var, för de som kände honom, 
emotsedd med blandade känslor. Han var av polsk härkomst. Börds-
stolt friherre, med en liten brittisk mustasch som strök under den 
internationella, smått excentriska framtoningen. Ordet ”levande per-
son” passar in ovanligt bra på Adam. Han kunde bara inte sitta still 
utan var oavbrutet verksam med olika projekt. Han liksom studsade 
fram och tillbaka i korridorerna och älskade att tillfrågas och fatta 
beslut om de allra minsta företeelserna i biblioteket. Alltifrån var  
exlibriset skulle placeras på pärmens insida, texten och färgen på 
bokryggarna till det självklara: hur pengarna skulle fördelas och an-
vändas i organisationen. Inget var honom främmande – nästan. Allra 
mest i sitt esse var han när han tillsammans med några assistenter 
och biträden fick åka iväg på en livsfarlig bilfärd (Adam var en för-
färlig bilförare) till biblioteksdepån i Bålsta och ordna de samlingar 
som SUB deponerat där. I det ganska trevliga lunchrummet gick dis-
kussionens vågor höga och de vardagsproblem som han vanligtvis 
brottades med var borta. Med den oförtröttliga energin följde också 
ett koleriskt drag. Man kunde ena dagen bli omfamnad och älskad 
för att nästa dag bli utskälld, också inför förvånade kolleger. En viss 
osäkerhet rådde därför när man tryckte in knappen på chefens dörr: 
väntade en avbasning eller ett vänligt leende? Några var mer utsatta 
än andra – men man kunde aldrig veta.
 En person som dock Adam hyste en närmast patetisk rädsla för 
var riksbibliotekarien Uno Willers, som var Adams formella chef. SUB 
var fortfarande en avdelning under KB och Adam således en avdel-
ningschef i KB:s rådskrets, vilket hade sina sidor, som jag givetvis 
inte var medveten om då. Han hade att balansera och medla mellan 
de motstridiga intressen som fanns på universitet och de anspråk KB 
hade på att driva verksamheten ute i Frescati (frågor som Odelberg 
och Tottie utrett). Willers omnämndes alltid med stor vördnad. De 
gånger han var på besök i Frescati så fick andra arbetsuppgifter vila. 
Alla skulle vara på plats, de synliga hyllorna som passerades vara i 
god ordning och alla tillsades att hälsa vänligt. Vi stod på rad. Det 
var som ett statsbesök, minns jag. Som en hyllning på hans 60-årsdag 
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i oktober, anordnades en tillställning där en av salarna kläddes om 
till ett Mauretaniskt beduintält och jag, tillsammans med Björn Björk 
(som jag kommer tillbaka till senare), spelade gitarr och sjöng.
 Adam var en rikt begåvad person med ett ovanligt brett register. 
Som centraleuropeiska intellektuell talade han flera språk flytande 
och dessutom behärskade han arabiska både i tal och i skrift. Hans 
avhandling i sociologi om resandefolket hade rönt stort intresse, även 
internationellt, och hans sakkunskap i historiska hjälpvetenskaper 
som heraldik var häpnadsväckande. 
 Som nyblivet biblioteksbiträde placerades jag märkligt nog i sam-
ma rum som den gamla chefsbibliotekarien på det juridiska biblio-
teket, Gerd Bohman. Adam såg väl en poäng i att samla den yngste 
medarbetaren tillsammans med den mest erfarne. Vi var liksom var-
andras motsatser. Hon var en mycket erfaren, kunnig och av alla  
jurister på fakulteten uppskattad kompetens på området. Hon före-
föll behärska juridikens särskilda biblioteksproblem och källmaterial 
fullständigt. Jag, däremot, var en total novis. En bättre läromästare 
kunde jag knappast tänka mig. Gerd var en något tillbakadragen 
och lite skör person, men samtidigt generös. Hon delade gärna med 

Chefen för det juridiska biblioteket, Gerd Bohman, i sitt arbetsrum, 1976. 
Foto: Marjorie Lundin
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sig av sina kunskaper. Ofta kommenterade hon de mer eller mindre 
särpräglade juristprofessorerna i vänliga med också skarpa ordalag. 
Dessa, som såg sig som av någon högre makt utsedda specialister att 
rädda landet, krävde ofta enskild konsultation av Gerd, om det så 
bara gällde att hitta en enkel tidskrift. Hon tog flytten till Frescati 
med jämnmod även om det inte varit hennes förstahandsval. 
 I rummet bredvid sköttes bibliotekets fjärrlån av ett par personer 
under ledning av Brita Sjöberg. Hur många minns henne i dag? I alla 
fall vi som satt nära henne gör det med besked, och jag och Ola, som 
tidigare packat hennes försändelser till olika bibliotek inom och utom 
landet, minns henne särskilt. Hon var en mycket ovanlig biblioteka-
rie. Hon hade läst juridik, blivit advokat och 1950 gift sig med den 
då riksbekante skådespelaren Gunnar Sjöberg – han med den djupa,  
innerliga rösten som de flesta av oss med några år på nacken minns 
som Paul Temple i radioföljetongerna av Francis Durbridge. Seder-
mera flyttade de tillsammans ut på landet för att (på ett icke obekant 
sätt) ändra livsstil och idka fåravel. Sjukdom tvingade emellertid 
Brita tillbaka till Stockholm och hon fanns på plats när jag anställdes. 
Hon hade ett skarpskuret aristokratiskt drag som bland annat tog sig 
uttryck i att hon brydde sig väldigt lite om konventioner. De inkom-
mande och utgående fjärrlånen var liksom hennes fiender som skulle 
besegras varje dag. Vältalig och aggressiv bemötte hon andra forsk-
ningsbibliotek som tvekade att skicka ömtåliga böcker till den unga 
”KB-filialen”. Hon var skarpsinnig och rolig och kunde vara mycket 
ironisk i sina kommentarer och hon hade en absurd humor. ”Lämna 
boken på ´avföringshyllan´”, sa Brita en gång när jag under somma-
ren var inne i hennes rum för att lämna en bok. Där fanns de böcker 
som hade gått tillbaka till biblioteket och nu skulle föras av. Den får-
hund som följde med henne varje dag satt oftast snällt i ett hörn och 
väntade på uppmärksamhet. Om den någon gång gjorde väsen av sig 
så tog Brita ofta till de mest drastiska metoder för att tysta den.
 Under sommaren flyttade det Socialvetenskapliga biblioteket in 
i D-huset (rött) och därmed kom också flera duktiga och kompe-
tenta bibliotekarier in i verksamheten. Om nu det gamla HumB och 
JB (humanistiska och juridiska biblioteket i folkmun) tagit flytten 
ut till Frescati med fattning, så var nog besvikelsen och irritationen 
större bland personalen i SocVet och jag hade en känsla av att den 
gamle chefen, Anders Lindberger, aldrig fann sig riktigt tillrätta i den 
nya miljön. Han hade annars stor auktoritet och omgavs med väldig  
respekt till och med av Adam Heymowski. De konkurrerade också 
med varandra på ett sätt som inte var fallet mellan de övriga gam-
la cheferna. Båda ingick nämligen i Willers chefskollegium. Anders  
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Lindberger besatt många av de kvaliteter som Adam saknade: efter-
tänksamhet, konsistens och långsiktigt strategiskt tänkande. Dess-
utom var han väl förankrad i akademien som yngre bror till littera-
turprofessorn Örjan Lindberger. Men man kom honom aldrig riktigt 
nära. Lunchen avnjöt han gärna ensam i den lilla arbetsbaracken 
”futten” som stod uppställd för att de många byggnadsarbetarna som 
hela tiden fanns campus skulle ha någonstans att ta vägen på lunchen. 
Trots att jag sedermera kom att samarbeta nära med honom, kan jag 
inte säga att jag lärde känna honom alls. Ett visst avstånd fanns alltid 
emellan oss – också det en lärdom för livet – men han var alltid vänlig 
och tillmötesgående.
 På det fina Humanistiska fakultetsbiblioteket verkade många duk-
tiga bibliotekarier av vilka flera följde med flytten till Frescati. Dock 
disponerades fortfarande ytterligare ett antal år de gamla lokalerna 
på Odengatan 59, som var en legendarisk plats för den akademiska 
humanistiska intelligentian på 50- och 60-talen. Jan Rydbeck och 
Bailey Tysklind ansvarade för den då omständliga katalogiserings-
processen vilket medförde att jag hade väldigt lite kontakt med dem 
första året, förutom att Jan då och då kom med en bunt katalogkort 

Anders Lindberger, förvärvschef, läser bokrecensioner. Foto: Marjorie Lundin
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som skulle in i de svällande katalogerna. Och alfabetet kunde jag 
väl? Men ansvaret var delat såtillvida att de kort som jag stoppade in 
måste ställas på högkant, för att sedermera kontrolleras av någon av 
utbildad expert och därmed få sin slutgiltiga plats, och tur var nog 
det.
 Birgitta Isakssons och Kajsa Tengnérs uppgifter kan jag inte i 
detalj minnas annat än att jag ofta befann mig i deras omgivning. 
Båda besatt imponerande kunskaper om det humanistiska biblio-

Birgitta Isaksson vid humanistiska D-expeditionen med okänd besökare.  
Foto: Marjorie Lundin
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teket; både samlingarna och dess låntagare. Birgitta var verkligen en 
stor tillgång för biblioteket. Jag tror att hon trivdes väl med den lätt 
kaotiska situation som rådde, där det ibland kunde vara svårt att 
hitta såväl den sökta boken som uppgifter i katalogerna. Hon visste 
trots detta ofta var man skulle leta och hon var en god spårfinnare. 
Hon hade också ett avslappnat synsätt på tillvaron och föreföll alltid 
överlupen med uppgifter men gav sig oftast tid att besvara de enk-
laste frågor. Birgitta var också vänligheten själv, alltid omtänksam 
och förekommande och ett ”kitt” och en profil i verksamheten. Ett 
gott exempel på hennes pragmatiska förmåga, och en händelse jag 
minns väl, var insamlingen av statistik för SCB:s räkning som hon 
uppenbarligen fått ansvar för. En sådan skulle ske varje år. Det var 
naturligtvis en grannlaga uppgift med tanke på det läge som rådde: 
fyra expeditioner, fyra kataloger och ett antal filialbibliotek med  
olika rutiner. Här gällde att improvisera. Hon gick som en stormvind 
mellan avdelningarna och lyckades samla ihop ett antal siffror som 
hon därefter ”arbetade över” och på ett vederhäftigt sätt redovisade 
för SCB:s årsbok. Inga problem, således – typiskt för Birgitta!
 Kajsa var mera eftertänksam, men lika generös och hade lika stor 
arbetskapacitet. Av vad jag förstod då, så var Kajsas uppgifter mer 
direkt knutna till HumB medan Birgitta fått mera administrativa åta-
ganden. Kajsa sågs ofta granska, inventera och arbeta i hyllorna – 
uppgifter som var helt centrala för att få ordning på verksamheten. 
Kajsa hade också rollen som en träffsäker och rolig upphovskvinna 
till diverse sånger och kupletter som framfördes på de personalfester 
som Adam älskade att anordna. Hennes texter var absolut inte elaka, 
men avslöjade ofta egenheter hos det beskrivna föremålet eller den 
tecknade personen.
 Med institutionsbiblioteken och nyetableringen i Frescati följde 
också ett antal yngre medarbetare som i likhet med mig själv saknade 
biblioteksutbildning. Från allra första början var vi inte så många: 
Magdalena Gustafsson, Björn Björk, Hillevi Isaksson, Yvonne Dahl-
berg, Annita Larsson, Mona Blomgren och några fler. Året efter, 1972, 
tillkom ytterligare ett antal yngre akademiker: Bodil Edvardsson, 
Lennart Lundgren, Ingegerd Hedman, Inger Sandberg,  Anna Smela. 
Vi bildade en slags ungdomlig klan och flera av oss har sedermera 
följts åt i en lång bibliotekskarriär. Men, som sagt, första året var 
vi inte så många. Spåren av 1968 märktes tydligt i diskussionerna i 
kafferummet. Vännen Björn Björk var ultraradikal och kinesvurmare 
men utnyttjades trots det av Adam som en form av administratör 
(en egenskap han sedermera i andra sammanhang kom att utveckla 
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med framgång). Han var också en utmärkt gitarrspelare. Rollen som 
både arbetsgivarrepresentant och radikal vänstersympatisör kan inte 
ha varit lätt. Men Björn var inte ensam radikal debattör. Här fanns 
äldre sympatisörer och jag minns särskilt Marcel Cohen som på ett 

Kerstin Ryberg visar kurslitteraturkatalogen, 1976. Foto: Marjorie Lundin
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vänligt, men överlägset, sätt brukade tillrättavisa mig, då jag dristade 
mig till att ha en från honom avvikande synpunkt på den demokra-
tiska samhällsutvecklingen. Magdalena Gustafsson var en levnads-
glad, skarpsynt, intelligent och rolig person. Hon stod ofta för det 
förlösande skrattet och kunde på pricken fånga in en stämning, eller 
beskriva en absurd händelse. Hennes språkbehandling var storartad 
och hade hon valt att fortsätta sin bibliotekskarriär är jag övertygad 
om att hon kommit att gå så långt det bara går. Tyvärr lämnade hon 
den efter några år för andra uppgifter och sedermera gick hon bort 
alldeles för tidigt.
 Den person som kom att spela en alldeles särskild roll för min 
kommande livsbana och som även stod för kontinuitet från KB och 
som av alla betraktades som en varsam medlare mellan olika fraktion-
er och intressen var Kerstin Ryberg. Hon följde med Adam från KB 
där hon gjort sig mycket omtyckt. Hon var en av de sista (kanske den 
allra sista) som via amanuenstjänstgöring befordrats till forsknings-
bibliotekarie. Hon förestod en speciell verksamhet som kallades in-
stitutionstjänsten och vars huvudsakliga uppgift var att bibliografera 
kurslitteraturen vid Stockholms olika folk- och forskningsbibliotek. 
Syftet var att studenterna skulle kunna låna sin kurslitteratur från 
närområdet, även från det lokala folkbiblioteket. Kerstin var den som 
ofta kallades fram när det hettade till. Hon fick snabbt ett mycket 
gott anseende bland universitetets professorer och dekaner. Hennes 
beläsenhet, allmänna insikt i olika ämnen och framför allt: hennes 
klokhet och omdömesförmåga, kom väl till pass i de besvärliga situa- 
tioner som ständigt uppkom. Hon befann sig lite ovanför oss an-
dra – en nivå högre – skulle man kunna säga. Kerstin kom att verka 
vid Stockholms universitetsbibliotek till sin pensionering, och är det 
någon som bör lyftas fram som den främste av entreprenörer så är det 
hon: väl värd universitetets främsta förtjänsttecken.
 Det finns självfallet många andra kolleger som skulle behöva lyf-
tas fram i ljust men av förklarliga skäl har jag här bara kunnat göra 
ett urval. Ni får förlåta mig, ni andra. En sak är sann. Det första 
stapplande året i ett långt yrkesliv sätter spår man aldrig glömmer;  
människor och händelser, dofter och miljöer präglar en för all fram-
tid. 
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Nämnden för fakultetsgemensamma verk-
samheter, i folkmun kallad gemensamma 
nämnden, inrättades vid Stockholms uni-
versitet 2003. Nämnden har som främsta 
uppgift att föreslå budgetramar för vissa 
gemensamma stödfunktioner som ligger 
utanför den centrala universitetsförvalt-
ningen. Den utgör därmed ett verktyg för 
kärnverksamheten att övergripande hålla 

ett öga på och styra dimensioneringen av dessa stödfunktioner. 
 Idag sorterar Stockholms universitetsbibliotek (SUB), Universitets-
pedagogiskt centrum (UPC) och Forskningsservice under nämnd- 
en. I nämndens årliga rutin ingår att följa upp det ekonomiska  
resultatet vid dessa enheter, att analysera verksamhetsplaner och 
äskanden, samt att föreslå budgetramar för verksamheterna till 
universitetsstyrelsen. En viktig del av nämndens budgetarbete är 
att fastslå hur stor andel av verksamheternas kostnader som re-
spektive fakultetsnämnd ska stå för. Av förklarliga skäl är just den 
senare uppgiften en av de mest tidskrävande, mer om detta nedan.  

Bakgrunden
Inrättandet av Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter 
2003 var uttryck för ett behov att hålla samman och garantera kärn-
verksamheten inflytande över vissa organisatoriska enheter som inte 
låg under universitetsförvaltningen eller under fakultetsnämnderna. 
Ursprungligen samlades således under nämnden en hel räcka med 
olika organisatoriska enheter som saknade tydlig placering i univer-
sitetets organisation. Det gällde både stödfunktioner (ex universitets-
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biblioteket) och vissa universitetsgemensamma råd (ex jämställd-
hetskommittén) men även vetenskaplig verksamhet (Centrum för 
tvärvetenskaplig miljöforskning, CTM). 
 Flera trådar ledde fram till bildandet av nämnden: Fram till 
2003 låg ett antal av universitetets vetenskapliga verksamheter un-
der en nämnd med det föga upphetsande namnet Beredningsgrup-
pen för icke nämndanknutna kostnader. Beredningsgruppen var ett 
medelsfördelande organ. Universitetsstyrelsen fördelade medel till 
Beredningsgruppen på samma sätt som till fakultetsnämnderna och  
Beredningsgruppen i sin tur förde medlen vidare till de inrättningar 
som den ansvarade för. 
 Emellertid fanns en strävan från ledningshåll, både centralt och 
vid fakulteterna, att föra fristående utbildnings- och forsknings-
inrättningar in under fakultetsnämnder så att de kunde inordnas i 
den vetenskapliga organisationen vid universitetet. Från 1990-talets 
mitt fördes inrättningar såsom Tolk- och översättarinstitutet,  
Institutet för social forskning (SOFI), Centrum för Stillahavsasien- 
studier och Manne Siegbahnlaboratoriet från beredningsgruppen och 
in under fakultetsnämnder. Denna politik hade framåt 2003 varit så 
pass framgångsrik att bara Centrum för tvärvetenskaplig miljöforsk- 
ning (CTM) och Bergianska botaniska trädgården fanns kvar under 
beredningsgruppen. 
 Härutöver fanns ett antal universitetsgemensamma råd och kom-
mittéer med oklar organisatorisk hemvist och finansiering. Ett behov 
fanns av att ge dessa en tydligare plats i universitetets organisation.
 Till detta kom bildandet av Universitetspeda-
gogiskt centrum (UPC). UPC bildades som ett 
resultat av diskussionerna kring förnyelse 
av universitetets pedagogiska utbildnin-
gar i början av 2000-talet. Sedan tidi-
gare fanns den så kallade PU-enheten 
vid universitetsförvaltningen vilken 
bedrev en verksamhet med univer-
sitetspedagogisk inriktning. Univer-
sitetspedagogisk verksamhet var dock 
inget som passade särskilt väl in i den 
annars myndighetsutövande förvalt-
ningen, och verksamheten fördes 2002 
till universitetsbiblioteket. Denna place-
ring betraktades dock allmänt som ett provi-
sorium. En förändring behövdes således; frågan 
var bara var den universitetspedagogiska verksamheten skulle placeras.

En förändring 
behövdes således; 
frågan var bara 
var den univer-

sitetspedagogiska 
verksamheten 

skulle placeras.
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 En sista faktor i sammanhanget var universitetsbiblioteket, som 
inte heller hade någon tydlig hemvist, och vars finansiering behövde 
utredas. Det senare kom att ske genom av den så kallade biblioteks-
utredningen, som också i mångt och mycket blev det direkta ur-
sprunget till Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter. Utred-
ningen ifråga tillsattes av förvaltningschefen i juni 2002. Som ensam  
utredare utsågs professor emeritus Jarl Torbacke. Vid denna tid  
finansierades biblioteket dels genom ett grundanslag som fördelades 
av universitetsstyrelsen, dels av bidrag från var och en av de fyra 
fakulteterna, vilka skulle vara föremål för årliga förhandlingar. Det 
här systemet bedömdes dock inte fungera särskilt väl. De förändrin-
gar som pågick i biblioteksverksamheten, framför allt införandet av 
e-media, gjorde att finansieringsmodellen började bli förlegad. Sam-
tidigt ansåg sig fakulteterna inte ha tillräckligt stort inflytande över 
bibliotekets verksamhet. 
 Utredningen föreslog att biblioteksstyrelsen borde ges rätt att ut-
taxera medel för bibliotekets verksamhet direkt från fakulteterna, 
och att detta skulle ske med utgångspunkt i nya fördelningsnycklar, 
föreslagna i utredningen. De fördelningsnycklar som föreslogs base-
rades bland annat på en enkätundersökning av besökare på huvudbib-
lioteket. En förutsättning för den föreslagna uttaxeringslösningen var 
att biblioteksstyrelsen måste besättas av tunga verksamhetsföreträdare 
med koppling direkt till fakultetsledningarna. Det givna förslaget 
var fakulteternas dekaner själva eller möjligen deras prodekaner.  

Nämndens bildande och  
konstituerande
Biblioteksutredningen blev klar i maj 2003. Därefter gick det fort. 
Under våren och sommaren tog dåvarande prorektor, professor  
Gunnel Engwall, sig an hela den ovan skisserade organisations- och 
finansieringsproblematiken och presenterade ett förslag till inrättande 
av en särskild nämnd, under vilken alla löst flytande organ skulle 
samlas och få sin finansiering.
 Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter inrättades 
genom beslut av universitetsstyrelsen i september 2003. Ledamöter 
utsågs av rektor i oktober 2003. Fasta ledamöter var – och är fort-
farande – prorektor (ordförande), prodekanerna samt studentkåren. 
De fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt. Som 
kansli för nämnden fungerade Planeringsenheten vid universitetsför-
valtningen. Kansliskapet fördes senare till Ledningskansliet men är 

Martin Melkersson



67

idag åter på Planeringsenheten. 
 Till skillnad från idag var det alltså en ganska brokig samling av 
inrättningar som samlades under nämnden. Hit fördes SUB och UPC. 
Men hit fördes också universitets miljöråd, jämställdhetskommittén 
och IKT-strategiska rådet, som hanterade IT-frågor och som förfo-
gade över en väl tilltagen egen budget. Under nämnden lades även 
Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning (CTM), vilket egentli-
gen var en anomali eftersom CTM var en vetenskaplig verksamhet 
(Bergianska trädgården fördes till till Naturvetenskapliga fakulteten). 
Även om nämnden bestod av vetenskapligt mycket meriterade per-
soner så hade den ju inte samma uppdrag och befogenheter som en 
fakultetsnämnd. 
 Nämndens första möte hölls den 5 november 2003. Några stora 
problem att dra igång nämndens verksamhet var det inte. De flesta 
av ledamöterna var erfarna och visste väl hur en sammanslutning av 
detta slag borde fungera. Studentrepresentanterna höll en låg profil 
inledningsvis och yttrade sig sammanlagt en gång på hela det för-
sta året, efter en direkt förfrågan från ordförande Gunnel Engwall. 

Nämndens arbete
Nämndens första uppdrag var att ta fram en instruktion för sitt eget 
arbete. Redan i mitten av december 2003 fastställde nämnden en 
arbetsordning uppbyggd kring en ganska enkel årscykel av möten 
vilken består fortfarande idag. Första mötet efter årsskiftet genom-
förs en uppföljning av föregående års ekonomiska resultat vid bib- 
liotek och övriga enheter under nämnden. Under våren begärs verk-
samhetsplaner för det kommande året in. I samband med planerna 
lämnas in har verksamheterna under nämnden också möjlighet att 
äska medel för vissa nya ändamål. På höstens första möte fastställs 
förslag till budgetramar vilka går till universitetsstyrelsen och vid 
årets sista möte fattar nämnden beslut om fördelning av medel till 
verksamheterna.
 Nämnden som helhet beslutar om budgetförslag och dimension-
ering, medan prorektor är formellt högsta ansvarig för verksamheter-
na under nämnden och chef för dess chefer. 
 Budgetarbetet, som är kärnan i nämndens arbete, innebär att  
nämnden till universitetsstyrelsen föreslår en totalram för all verk-
samhet under nämnden. Denna totalram baseras förstås på prelimi- 
nära ramar för de verksamheter som sorterar under nämnden. När 
universitetsstyrelsen i sitt budgetbeslut i november godkänner nämnd- 
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ens förslag ges nämnden rätt att uttaxera dessa medel från fakultets-
nämnderna och fördela dem till de under nämnden sorterande verk-
samheterna. 
 I budgethänseende skiljer sig Nämnden för fakultetsgemensamma 
verksamheter väsentligt från fakultetsnämnderna. En viktig skillnad 
är bland annat att biblioteket mfl verksamheter under nämnden har 
möjlighet att framföra medelsäskanden. Detta är ett förfarande som 
normalt sett inte förekommer inom fakulteterna; institutionerna har 
vanligen inte möjlighet att regelbundet lämna äskanden. Man skulle 
kunna tolka detta som att biblioteket med flera verksamheter åker 
gräddfil i budgethänseende. Men då ska man också minnas att dessa 
verksamheter inte automatiskt får del av de tillskott för utbildning 
och forskning som kommer till fakulteter och institutionerna via 
budgetproposition och regleringsbrev.
 Ett återkommande diskussionstema i nämndens arbete har un-
der åren varit gränserna för nämndens befogenheter. Nämnden är  
budgetberedande, och styr dimensionering av de underliggande verk-
samheterna genom sina förslag till universitetsstyrelsen. Däremot ska 
nämnden inte gå in och styra inriktningen på verksamheten inom de 
olika enheterna. Detta ansvar faller på prorektor och på enheternas 
chefer. Ändå är det ofrånkomligen så att nämndens beslut om bud-
getramar innebär en indirekt styrning; nämnden tar till exempel ofta 
ställning till äskanden som avser vissa särskilda ändamål, vilket ju 
innebär att man indirekt tar ställning till rena verksamhetsfrågor. 
Överhuvudtaget är det helt naturligt och nödvändigt att nämnden i 
sina budget- och dimensioneringsdiskussioner kommer in på innehål-
let och inriktningen på själva verksamheten inom biblioteket och de 
övriga enheterna. Således kan gränsdragningen mellan budgetbered-
ning och verksamhetsstyrning inte vara knivskarp.

Den stora frågan: kostnads-
fördelning mellan fakulteter
Normalt sett bedrivs arbetet i nämnden utan några stora menings-
skiljaktigheter. Enda undantaget är diskussionerna om fördelning 
mellan fakulteterna av kostnaderna för de olika enheterna, framför 
allt för biblioteket. Det är inget konstigt med detta; det är givet att 
diskussionerna kan bli kniviga när kostnader i mångmiljonklassen 
strömmar fram och tillbaka mellan fakulteterna allteftersom procent-
andelarna i kostnadsfördelningen justeras hit eller dit. Två stora dis-
kussioner av detta slag har skett sedan nämnden inrättades. 

Martin Melkersson
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 Första gången var i samband med införandet av de nya fördel-
ningsnycklarna för biblioteket direkt efter nämndens inrättande. De 
diskussionerna fördes dock – i flera omgångar – i rektorskonseljen, 
inte i gemensamma nämnden. Eftersom det, av naturliga skäl, var 
svårt att komma överens så fick rektor helt enkelt besluta om nya 
nycklar, vilket skedde i september 2004. 
 Resultatet av de nya nycklarna 2004 var att samhällsvetenskap-
liga fakulteten fick en väsentligt ökad kostnad för biblioteket me-
dan framför allt naturvetarnas kostnader sjönk. Diskussionen om 
fördelningsnycklarna måste dock alltid ses i ett större sammanhang. 
Några år tidigare hade den så kallade IPFA-utredningen, som be- 
handlade grundutbildningsanslagens fördelning, resulterat i att natur-
vetarna fått lämna ifrån sig ett stort antal miljoner, företrädesvis till 
samhällsvetarna. Införandet av de nya biblioteksnycklarna innebar 
att en stor del av den omfördelningen neutraliserades.
 Den andra och senaste revisionen av fördelningsnycklar skedde 
inför 2010 i samband med införandet av den så kallade SUHF- 
modellen för full kostnadstäckning. Modellen innebar att bibliotekets 
kostnader, i likhet med alla övriga gemensamma kostnader, skulle 
delas upp på verksamhetsgrenarna utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå. När 
detta skulle göras passade nämnden på att revidera kostnadsfördel-
ningen mellan fakulteter, eftersom denna var några år gammal.
 Diskussionerna om den nya kostnadsfördelningen 
var ett huvudtema i nämndens arbete under 
2009. De omfattande diskussionerna och 
kraven på olika fördelningskriterier och 
viktningar gjorde att nämndledamöterna 
utsattes för en veritabel kanonad av 
alternativa förslag. Introduktionen av 
kostnadsfördelning på verksamhets-
grenar innebar också att beräknin-
garna nådde en komplexitetsgrad som 
närmade sig gränsen för den mänskliga 
fattningsförmågan. Att få ett grepp om 
vad olika justeringar i kostnadsfördel-
ningen mellan fakulteter och verksamhets-
grenar egentligen innebar var inte lätt. Det 
handlade ju inte bara om att förstå vad juster-
ingarna fick för effekt i kronor och ören: frågan var 
också om de var rimliga och korrekta.
 Till slut nåddes ändå en överenskommelse. De nya nycklarna  
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innebar att naturvetarna blev av med ett antal miljoner kronor 
eftersom man nu fick stå för en betydligt större del av biblioteks- 
kostnaderna. Men återigen måste fördelningsnycklarna ses i ett större 
sammanhang. Det belopp som naturvetarna förlorade på införandet 
av nya fördelningsnycklar för biblioteket motsvarade nästan exakt 
vad man tjänade genom införandet av SUHF-modellen i övrigt, som 
ju påverkade storleken på det belopp respektive fakultet betalade för 
universitetets övriga gemensamma kostnader.

Nya uppdrag
Under 2010 har nämnden fått ett nytt uppdrag. Vid halvårsskiftet 
avvecklades det sk Rådet för IT-utveckling. Rådet hade haft till upp- 
gift att företräda kärnverksamheten i IT-frågor, ungefär som det  
gamla IKT-strategiska rådet. Men vid halvårsskiftet fördes denna be-
fogenhet över till Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter. 
Syftet med detta var att ge IT-frågorna större tyngd i organisationen.
 Det betyder att nämnden idag sammanträder i två olika kapaci- 
teter, dels som rådgivande i IT-frågor vid universitetet, dels som be-
slutande i budgetfrågor för de under nämnden sorterande verksam-
heterna. Som en konsekvens av detta är nämndens dagordningar  
numera tudelade, IT-frågorna först, sedan budgetfrågor.

Slutord
Den modell som Stockholms universitet har utarbetat för finansiering 
av verksamheter vid universitetsbiblioteket, Forskningsservice och 
UPC är en unik konstruktion. Den har, efter att ha tillämpats i åtta år, 
visat sig vara en sinnrik och välfungerande modell. Att gränsen mel-
lan verksamheten som sådan och dess finansiering inte är glasklar har 
ibland skapat osäkerhet kring vilka befogenheter som ligger på nämnd- 
en, på universitetsstyrelsen, hos prorektor och hos företrädare för 
biblioteket, UPC och Forskningsservice. Men denna flytande gräns 
har haft det goda med sig att den påkallar behov av möten och samtal 
mellan dessa aktörer. Förhoppningsvis kommer ännu fler sådana 
möten och samtal att ske framöver, så att universitetsbiblioteket och 
de övriga enheterna under nämnden kan fortsätta att utvecklas efter 
kärnverksamhetens behov och ekonomiska förutsättningar. 
 

Martin Melkersson
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Under sju år hade jag förmånen att få ar-
beta vid Stockholms universitetsbibliotek 
tillsammans med Catarina Ericson-Roos 
i bibliotekets ledningsgrupp. Det här ka-
pitlet innehåller några personliga reflek-
tioner med anknytning till information, 
kommunikation, informationsteknik och 
bibliotek.
 När jag anställdes på Stockholms uni-

versitetsbibliotek som IT-chef kom jag från en sammanslagen enhet 
för information och bibliotek vid dåvarande Svenska kommunför-
bundet som jag hade varit chef för under några år. Detta var när in-
ternet nyligen hade blivit tillgängligt utanför universitetsvärlden och 
när företag, organisationer och myndigheter började lägga upp sina 
första webbplatser. Det var arbetet med webben som visade på sam-
banden och behovet av samarbete mellan informatörer och biblio-
tekarier vilket så småningom ledde till att information och bibliotek 
”vävdes” ihop i en gemensam enhet på Kommunförbundet där biblio-
tekarier, informatörer, journalister, pressekreterare, redaktörer, webb-
utvecklare och systemadministratörer arbetade tillsammans. Det var 
då jag upptäckte mervärdet och verksamhetsnyttan för en organisa-
tion genom dessa olika yrkeskategoriers täta samarbete. Här föddes 
min käpphäst, som har följt med mig under resten av yrkeslivet, dvs 
att bibliotek + informationsteknik + information och kommunika-
tion är en slagkraftig kombination som – med rätt förutsättningar för 
samarbete! – gör att 1+1+1 blir mer än 3. 
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Kommunikation och informations-
teknik – viktiga ledningsinstrument
”Ledarskap stavas kommunikation” är inte bara en boktitel, det 
är också något som varje chef och ledare förr eller senare inser och 
förstår vikten av. Den chef som inte förstår betydelsen av kommu-
nikation i ordets rätta bemärkelse, det vill säga ”göra gemensamt” 
och som inte heller använder det redskapet som ledningsinstrument 
skapar problem både för sin verksamhet, sin uppdragsgivare och för 
sina medarbetare.
 Jag vill dessutom hävda att ledarskap av idag inte bara stavas 
kommunikation utan även informationsteknik. Ur ett lednings- 
perspektiv är informationstekniken ett verktyg som har stor betydelse 
för verksamhetsutvecklingen och som därmed är av strategisk vikt 
för en organisations, inte minst ett biblioteks, överlevnadsförmåga. 
Ledningen behöver ha så pass mycket kunskap så att de kan göra rätt 
vägval och se möjligheterna för organisationen – därmed inte sagt att 
de behöver förstå eller ens vara intresserade av tekniken i sig.
 Att ledningen fortfarande skjuter de så kallade ”IT-frågorna” till 
teknikerna eller till andra som ses som mer kunniga eller intresse-
rade av teknik är tyvärr fortfarande alltför vanligt. Det som är mest 
fascinerande – och beklämmande – är att det fortfarande är så, trots 
att vi nu skriver år 2011. Det finns förstås många anledningar, men 
en förklaring som jag själv tror spelar stor roll är 
hur IT-chefer och andra teknikansvariga kom-
municerar sin verksamhet med ledningen. 
Så länge man fortsätter att kalla det man 
jobbar med för IT-områden, IT-frågor, 
IT-projekt eller andra ord som börjar 
på IT så tror jag att många chefer  
instinktivt värjer sig och inte känner 
att det är en fråga som berör dem. 
Ord som ”verksamhetsutveckling” 
ger genast en annan effekt och är att 
rekommendera för den IT-chef som 
vill lansera en innovativ idé eller föränd- 
ring och få ledningens stöd. Vilken chef 
kan låta bli att vara intresserad om hen får 
ett förslag som syftar till att verksamheten ska 
utvecklas? Chansen att få uppmärksamhet om man 
väljer rätt ord ökar betydligt, vilket är ett exempel på hur kommu-
nikation kan användas strategiskt om man är IT-chef. Dessutom är 
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det ju faktiskt så att nästan alla projekt och förändringsaktiviteter 
idag förutsätter användning av informationsteknik, så beteckningen 
”IT-frågor” känns väldigt gammaldags.
 På Stockholms universitetsbibliotek anställdes jag 1999 som chef 
för den nybildade IT-enheten som hade tillkommit i samband med en 
större omorganisation som hade pågått sedan dåvarande överbiblio-
tekarien Gunnar Sahlin tillträdde som chef för Stockholms univer-

sitetsbibliotek 1996. Det dröjde inte många veckor 
innan vår minst sagt förändringsbenägna över-

bibliotekarie raskt hade lagt samman IT- 
enheten med gruppen för Information 

och referens, sammanlagt sjutton per-
soner, till en enhet som döptes till 
Enheten för information och IT. Det 
passade mig alldeles utmärkt efter-
som mitt intresse i informations-
tekniken alltid har grundats på den 
nytta den kan tillföra ur användar-
perspektivet, aldrig tekniken för dess 

egen skull. Som chef för den sam-
manslagna enheten fick jag möjlighet att 

både delta i utvecklingen av tekniken och 
ägna mig åt det informationsarbete som bib-

liotekarier vanligtvis associerar till ordet ”infor-
mation” det vill säga informationsservice till bibliotekets besökare, 
låntagare, användare eller kunder – kärt barn har många namn. Där 
fanns även de bibliotekarier som arbetade med marknadsföring av 
bibliotekets tjänster samt de som utvecklade webbplats och intranät. 
Även om det dagliga arbetet för nätverksadministratören och biblio-
tekarien i informationsdisken skiljde sig åt på många sätt var det ändå 
en styrka att de fanns i samma organisatoriska enhet. Vi upptäckte 
nya samarbetsområden som vi kanske inte skulle ha sett möjligheter-
na med annars. Det styrkte ytterligare min tro på att samarbete över 
yrkesgränser skapar ett stort mervärde.

Ledningsgruppen med stort L
Catarina Ericson-Roos hade börjat något år före mig som chef för 
Enheten för litteraturförsörjning. Tillsammans med Gunnar Sahlin 
och de två andra enhetscheferna, Birgitta Löfgren och Anne Järvinen, 
bildade vi fem en ledningsgrupp vars goda och förtroendefulla samar-
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bete jag sedan dess bär med mig som förebild för hur en sådan grupp 
kan och bör fungera. Vi var olika som personer vilket förstås var bra 
och som ledde till många utvecklande samtal och diskussioner, men 
som alltid präglades av en äkta vilja att förstå varandras synpunkter, 
ömsesidig respekt och en total trygghet, mycket glädje och många 
skratt. Vi hade helt enkelt en väldigt bra kommunikation! Dess- 
utom kunde vi alla ändra oss, en inte oviktig egenskap som chefer och  
ledare. De åren minns jag som några av de absolut roligaste och mest 
utvecklande under mitt yrkesliv och som chef. Här fanns också en 
stor förståelse för information och kommunikation som strategiska 
och viktiga redskap för ledarskap och medarbetarskap. 

En informationsavdelning vid 
Stockholms universitetsbibliotek
När Catarina Ericson-Roos tillträdde som överbibliotekarie i början 
av år 2004 fick jag det stora förtroendet och spännande uppdraget att 
som informationschef skapa en informationsavdelning. Avdelningen 
hade olika ansvarsområden: e-publicering av universitetets avhandlin-
gar, ansvar för bibliotekets webbplats och intranät och för evenemang 
och marknadsföring. I avdelningen ingick också katalogchefen efter-
som vi definierade katalogen som ett av bibliotekets viktigaste infor-
mationsverktyg, en kanske inte så vanlig beskrivning? 
 En av avdelningens huvuduppgifter var att professionalisera kom-
munikationsarbetet så att nyttan och mervärdet med biblioteket skulle 
bli synligt och tydligt för uppdragsgivare och målgrupper och på det 
viset stödja verksamhetsutvecklingen. Som informationschef ansva-
rade jag för att informations- och kommunikationsfrågor togs upp 
i ledningsgruppen och för att ledningsinformation kommunicerades 
internt och externt. I rollen ingick också att bistå överbibliotekarien 
och övriga chefer samt medarbetare i informations- och kommunika-
tionsfrågor, att ta fram policy och strategi för kommunikationsar-
betet samt övergripande marknadsföring, presskontakter och studie-
besök. Till det kom också arbetet med att utveckla metoder för ökat 
samarbete, exempelvis i projekt samt uppdraget att hitta metoder och 
arbetssätt för omvärldsbevakning och omvärldsanalys så det kunde 
integreras i verksamhetsplaneringen.

Gunilla Lilie Bauer Information, kommunikation, informationsteknik och bibliotek
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Samarbete mellan olika kompetenser 
eller ”voffor gör di på dette viset?”
Om människor med olika kompetenser har förutsättningar för ett 
nära samarbete med tydliga mål och uppgifter kan de göra underverk 
tillsammans! Lika tydligt är det hur olyckligt det kan bli när motsat-
sen råder. Ju längre avstånd och ju fler stuprör som skapas mellan 
organisatoriska enheter och yrkesutövare desto större känsla av ”vi 
och ni” och desto större risk för att missuppfattningar om ”de andra” 
uppstår och ju större risk för att kompetens inte utnyttjas, frustration 
skapas och att verksamheten stagnerar eller går åt fel håll. 
 99 gånger av 100 beror konflikter och samarbetsproblem på att 
det har brustit i kommunikationen. Man har helt enkelt inte lyckats 
”göra gemensamt” och då går det snett. Så vad finns det för goda 
exempel på arbetsformer som underlättar samarbete mellan ”olika” 
och som stödjer denna övertygelse? Projekt är en sådan form, pro-
cesstänkande är en annan och både delarna användes vid Stockholms 
universitetsbibliotek.

Projekt
Projekt är en arbetsform som utgår från tanken att sammanföra olika 
kompetenser. Projekt var förstås redan ett väl beprövat arbetssätt på 
Stockholms universitetsbibliotek men vi upptäckte att det fanns lika 
många tolkningar av vad ordet projekt innebar som det fanns män-
niskor. Därför fick jag i uppdrag att tillsammans med några medarbe-
tare arrangera en kurs i syfte att få samsyn inom Stockholms univer-
sitetsbibliotek på hur vi skulle jobba med projekt. Det blev en intern 
kurs som flertalet medarbetare deltog i och även en projekthandbok 
som beskrev hur projektarbete skulle bedrivas vid biblioteket. 
 Projektmodeller finns det många och den vi kom fram till och 
sedan använde var ett viktigt resultat, men kursen gav också ett bra 
tillfälle till kommunikation och dialog om projektarbete och andra 
former av samarbete. Det blev många diskussioner och berättelser 
från projekt i levande livet som vi delgav varandra under resans gång 
och som berikade kunskaperna minst lika mycket som de teoretiska 
delarna. Jag minns särskilt att vi hade en del i utbildningen där jag 
bidrog med projektteori, till exempel hur ett projekt i den bästa av 
världar ska vara organiserat och vad en projektplan ska innehålla, 
medan en av medarbetarna berättade sin historia om hur det var att 
arbeta med projekt ”i verkligheten”. Det visade med all önskvärd 
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tydlighet skillnaden mellan teori och praktik och hur svårt det är att 
leva som man lär. Men vi fick en ökad samsyn om vad ett projekt 
är och vi kunde också se hur den arbetsformen fick medarbetare att 
växa genom att den gav både projektledare och projektmedlemmar 
ett utökat eget handlingsutrymme, ökad kunskap om och respekt 
för andras kompetenser. Det för mig osökt in på en annan grund-
pelare i min tro på det goda ledarskapet som stavas ”frihet under 
ansvar”.

Frihet under ansvar
Att se medarbetare ta ett ansvar som är långt utöver det man van-
ligtvis förväntar sig är i mitt tycke en av höjdpunkterna som chef 
och jag är övertygad om att om man tillämpar devisen ”frihet under 
ansvar”, så får man den stora glädjen att se många exempel på det. 
Det är helt enkelt en av grundpelarna i en hälsosam organisation. Ju 
mer frihet en medarbetare har, desto större ansvar är hen benägen 
att ta och ju mer frihet kan hen få. Men det kräver ömsesidig tillit,  
öppenhet och engagemang. 
 Ett sådant exempel var när några av medarbe-
tarna väckte idén att Stockholms universitets-
bibliotek skulle erbjuda sig att ta över drif-
ten av de övriga Voyagerbibliotekens 
system. Jag blev överraskad, men in-
såg snabbt att det var en lysande idé 
och litade fullständigt på att vi skulle 
klara detta och att medarbetarna 
inte skulle ha föreslagit det om de 
inte själva trodde det och att de dess-
utom var beredda att ta sin del av 
ansvaret. Snart hade vi upprättat ett 
avtal som gjorde att Stockholms uni-
versitetsbiblioteks enhet för information 
och IT fick ansvar för driften av Voyager- 
systemen vid biblioteken vid Borås högskola, 
Växjö universitet, Kalmar högskola, Lärarhögskolan  
i Stockholm samt Örebro universitet. 
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Omvärldsbevakning och  
omvärldsanalys 
En egen aktiv omvärldsbevakning är många gånger av avgörande be-
tydelse för en organisations överlevnad. För fortsatt framgång måste 
alla som leder en verksamhet själva förstå och i tid kunna tolka och 
dra slutsatser av vad som händer i omvärlden för att i tid styra om 
och förändra sin verksamhet för att behålla verksamhetsnytta och 
konkurrenskraft. 
 Att omvärldsbevaka via sociala medier är idag ett av de snabbare 
sätten att hålla sig à jour med utvecklingen i omvärlden. Att ha kun-
skap om hur människor kommunicerar och att helst själv också an-
vända de medier där kommunikationen sker har alltid varit centralt 
för alla i ledarposition. Idag handlar det om de sociala medierna som 
kommunikationsverktyg som på ett oöverträffat sätt snabbt kan sam-
la människor kring en gemensam sak. De har helt enkelt en väldigt 
stor genomslagskraft. Vi behöver bara tänka på de färska exemplen 
från Tunisien och Egypten där revolutionen startade på Facebook och 
Twitter och där alla försök från regeringsmakten att hindra internet-
trafiken misslyckades på grund av innovativa människor som lycka-
des kringgå alla hinder för kommunikation. 
 Om ledarna hade förstått kraften i de sociala medierna hade de 
kanske insett långt tidigare vad som höll på att hända? Man kan 
jämföra den bristen på insikt med det exempel som brukar anföras 
när man berättar om vad som kan hända ett företag som har dålig 
omvärldsbevakning, till exempel Facit. Ledningen visste om att det 
utvecklades nya elektroniska ”skrivmaskiner” men förstod inte vid-
den av det och drog framförallt inte slutsatsen att det skulle kunna 
leda till att ingen längre ville köpa Facits skrivmaskiner som inte 
innehöll den nya tekniken. Resultatet är väl känt – företaget gick i 
konkurs. 
 Informationsavdelningen vid Stockholms universitetsbibliotek 
fick ett särskilt uppdrag av Catarina, att organisera och strukture-
ra arbetet med omvärldsbevakning för verksamhetsutveckling. Det 
minns jag fortfarande som ett av de mest stimulerande, men samtidigt 
som ett av de svåraste uppdragen. Varför? Jo, alla omvärldsbevakar ju 
redan. Vi prenumererar på nyhetsbrev och e-postlistor, läser bloggar, 
tidningar, tidskrifter och har favoritwebbplatser där det som händer 
lätt kan följas. Men vad gör vi med det vi snappar upp? Hur sprider vi 
informationen vidare till dem den berör, när gör vi analysen och hur 
integrerar vi resultatet av den i verksamhetsplaneringen? Hur ofta 
leder det till att en nyhet tas upp i ledningsgruppen och analyseras ur 
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den egna organisationens perspektiv? 
 Jag hann tyvärr inte vara med så länge på Stockholms universitets-
bibliotek för att kunna slutföra uppdraget, men vi kom en bit på väg. 
Sedan har jag arbetat med motsvarande på min nuvarande arbetsplats, 
Riksdagsbiblioteket, där omvärldsbevakning av politiken inom utskot-
tens områden är en av bibliotekets huvuduppgifter och där vi nu har 
kommit långt med metoder för att omsätta resultat av omvärldsbevak-
ningen och -analysen i den egna verksamhetsplaneringen.

Strategisk kommunikation 
En del av mitt uppdrag på Stockholms universitetsbibliotek var att 
föra in och tillämpa metoden ”strategisk kommunikation”. Syftet var 
att professionalisera kommunikationsarbetet så att uppdragsgivarnas 
och användarnas kunskap om vad ett modernt universitetsbibliotek 
egentligen gör skulle bli tydligt och därmed öka nyttan av biblioteket 
för universitetet, det vill säga ge ökad ”return on investment”.
 I Wikipedia definieras begreppet så här: 

”Strategisk kommunikation är ett begrepp som beskriver kom-
munikationens roll i en organisations eller företags arbete med 
att uppnå sina övergripande och strategiska mål. De strategiska 
delarna av kommunikationen rör bland annat extern och intern 
målgruppsanalys, övergripande budskap, tidplaner, kanalval och 
andra förutsättningar för både kontinuerliga kommunikations-
insatser och mer tillfälliga informations- eller reklamkampanjer. 
Den strategiska kommunikationen utformas i nära samarbete 
mellan organisationens kommunikationsansvariga, ofta med 
yrkesrollen kommunikationsstrateg, och den högsta verkställande 
ledningen.”

Strategisk kommunikation är ett ledningsinstrument som behöver 
vara väl integrerat med verksamheten för att ge effekt. Det handlar 
om att skapa och underhålla relationer för att skapa förtroende och 
ge organisationen en tydlig identitet. Det är en aktiv och planerad 
process som kräver framförhållning, som bygger på omvärlds- och  
intressentanalys och ett proaktivt förhållningssätt. Idag förutsätter 
det dessutom en kompetent användning av informationsteknik. 
 Alla som arbetar på bibliotek är väl förtrogna med det ständiga 
behovet av att tydliggöra nyttan med ett bibliotek och att det gäller 
att aldrig tröttna på att beskriva en bibliotekaries specialistkompe-
tens och vilka fördelar den får som är klok nog att använda sig av 
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den möjligheten. Situationen där både uppdragsgivare och målgrup-
per har en väldigt begränsad bild av vilken nytta ett bibliotek kan 
tillföra är fortfarande tyvärr alltför vanlig och säkert igenkänd av de 
flesta i biblioteksvärlden.  
 Universitetsbibliotekets resurser och tjänster för en kvalificerad  
informationsförsörjning måste vara kända och använda av student-
er och anställda för att universitetet ska få valuta för de medel som  
årligen avsätts för biblioteksverksamheten. En verksamhet som inte 
är känd eller inte syns och hörs ”finns inte”. Här har strategisk kom-
munikation en viktig funktion att fylla.

Nya roller ställde krav på  
strategisk kommunikation
Den informationstekniska utvecklingen och den snabbt ökande  
användningen av elektroniska informationsresurser inom såväl forsk-
ning som undervisning har lett till att universitetsbiblioteken har fått 
nya roller och utökade uppgifter, vilket föranledde behov av kommu-
nikation och marknadsföring. 
 En av de uppgifter som tillkom 2001 för Stockholms universitets-
biblioteks del var den elektroniska publiceringen av universitetets 
avhandlingar, uppsatser och andra forskningsdokument. Det hand-
lade om en utvidgning av den traditionella  
biblioteksrollen, det vill säga att tillgänglig-
göra information. I det sammanhanget 
minns jag den resa till Portugal som  
Catarina och jag fick göra år 2000 till-
sammans med den juridiska institu-
tionens lärare och forskare. Temat 
för resan var elektronisk publice-
ring som då inte ens hade påbör-
jats vid Stockholms universitet. 
Våra försök att presentera fördelar-
na med att publicera vetenskapliga  
alster elektroniskt och vad biblioteket 
kunde bidra med i det sammanhanget 
möttes inte av stor acklamation, för att ut- 
trycka det milt. Men visst fanns det flera av 
lärarna och forskarna som var intresserade och såg 
möjligheterna redan då. 
 Därefter kom det att ta många år innan universitetets rektor 

Bilden av biblio-
teket som en plats 

där man ”bara” 
läser och lånar 

böcker dominerar 
fortfarande 
hos många 

uppdragsgivare 
och målgrupper. 
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skulle komma att rekommendera alla doktorander att publicera sina 
avhandlingar i universitetets institutionella arkiv och ännu en tid in-
nan Stockholms universitet anslöt sig till kretsen av universitet och 
andra organisationer som ställde sig bakom principen med Open  
Access. Nu, tio år senare, bedrivs den verksamheten med stor fram-
gång och jag känner mig både stolt och glad över att få ha varit med 
om att starta den tillsammans med de engagerade och hängivna med-
arbetare som lade ner mer än sin själ i det pionjärarbetet.
 Den andra nya uppgiften var inte alls ny utan snarare en utveck-
ling av den traditionella ”låntagarundervisningen”, dvs utbildning i 
informationssökning. Behovet av vägledning och utbildning för an-
vändning av de elektroniska informationsresurserna hade ökat och 
behovet av att integrera dessa moment i ämnesundervisningen var 
stort. Bibliotekarierna fick därigenom en ny, utökad och förändrad 
pedagogisk roll. Den var en viktig del i det projekt som fick nam-
net ”Lärandets galleria” som jag var projektledare för under några 
år. Grundtanken var att organisera och samordna all kompetens och 
resurser som studenterna hade behov av vid universitetet och pro-
jektet engagerade både tekniker, bibliotekarier, lärare, studenter och 
administrativ personal. Det fick en del uppmärksamhet runt om i 
universitetsvärlden och det är intressant att nu ca tio år senare se att 
många av de idéer som var projektets grundtankar nu är förverk-
ligade vid många lärosäten, inte bara vid Stockholms universitet. 
 Båda dessa mer eller mindre nya uppgifter var tydliga och hade 
länge varit självklara för bibliotekets personal, men för många lärare, 
forskare, uppdragsgivare och finansiärer är det fortfarande inte så 
och var ännu mindre så under de första åren av 2000-talet. Bilden av 
biblioteket som en plats där man ”bara” läser och lånar böcker domi- 
nerar fortfarande hos många uppdragsgivare och målgrupper. Så 
länge det är så kommer det att vara fortsatt svårt att både driva den 
traditionella biblioteksverksamheten vidare och samtidigt utveckla de 
nya uppgifterna och rollerna, inte minst blir det svårt att förhand-
la framgångsrikt om utökade anslagsbehov. Catarina och vi andra i 
Stockholms universitetsbiblioteks ledning såg därmed att det fanns ett 
stort behov av att kommunicera de nya uppgifterna och rollerna såväl 
till uppdragsgivare som till lärare och studenter och det är intressant 
att konstatera med facit i hand hur olika vi lyckades. Att marknads-
föra Stockholms universitetsbibliotek som naturlig ägare av frågan 
om elektronisk avhandlingspublicering var lätt. Däremot krävdes det 
långt och tålmodigt arbete för att övertyga lärare om den stora nytta 
de kunde ha av en bibliotekarie som partner i studentundervisningen.
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Kommunikationsplanering – 
några enkla metoder
Kommunikationsplanering går ut på ”att tänka efter före” och när 
vi som informatörer skulle samordna kommunikationen till univer-
sitetet för att nå ut och marknadsföra de nya informationsresurser, 
tjänster eller roller som Stockholms universitetsbibliotek kunde bidra 
med så hade vi stor nytta av att arbeta på det sättet. 
 Vi började med att identifiera målgrupper och formulera kommu-
nikationsmål: vad vill vi att målgruppen ska känna till/veta/kunna/
tycka/göra? Sen planerar vi vad vi behöver göra, när det ska göras, 
hur och av vem. Vi använde oss av två enkla kommunikationsverk-
tyg: Kommunikationskartan samt Tio frågor för kommunikations- 
planering för målgruppsanalys och kommunikationsarbete. 
 Professorn i Medie- och kommunikationsvetenskap, Sven Windahl, 
har alltsedan från tiden på Kommunförbundet varit min inspirations-
källa när det gäller strategiskt kommunikationsarbete och den som 
introducerade mig till de här hjälpmedlen. Sven var också den som 
fick mig att inse hur svårt det är att arbeta professionellt med kommu-
nikation. Vi anlitade Sven även på Stockholms universitetsbibliotek 
för att öka och bredda den kommunikativa kompetensen bland chefer 
och medarbetare vid biblioteket. 
 I augusti 2006 fick jag tillfälle att presentera Stockholms univer-
sitetsbiblioteks arbete med strategisk kommunikation vid IFLA-kon-
ferensen som det året gick av stapeln i Seoul i Sydkorea. Den som är 
intresserad av att läsa mer om det hänvisas till konferensdokumenta-
tionen som finns på IFLAs webbplats.   
 Att ställa sig följande enkla frågor i en kommunikationssituation 
är effektivt och tvingar en att tänka efter vad som är realistiskt och 
önskvärt att nå i förhållande till olika målgrupper. 

1. Vad vill vi att målgrupperna ska kunna eller veta? = 
 kunskapsmål som kan vara allt från att ”känna till” till att   
 ”veta i detalj”
2. Vad vill vi att de ska tycka? = attitydmål, på skalan 
 ”acceptera” till ”älska”
3. Vad vill vi att de ska göra? = beteendemål som kan innebära  
 allt från att en målgrupp ska bli så pass intresserade att de   
  är villiga att prova något nytt en enda gång till att de ska   
 övertygas om att det nya är så bra att de gärna vill använda   
 det jämt och inte kan klara sig utan det.
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När svaren finns på de frågorna har man en bra grund för att göra sin 
kommunikationsplan.

Bibliotekarier och informatörer – 
lika men ändå olika?
Många gånger under mina år med olika roller i informations- och 
bibliotekssammanhang har jag funderat över bibliotekariers och 
informatörers likheter och olikheter. Särskilt har jag undrat varför 
de två íbland har svårt att hitta det optimala samarbetet? Och var-
för uppfattar vi ibland varandra som konkurrenter snarare än som  
samarbetspartners? Är vi kanske för lika?
 Bibliotekarien är expert på att söka, förmedla och systema- 
tisera information, kan informationskällors innehåll och kvalitet, är  
specialist på sökteknik och hur databaser ska läggas upp för att infor-
mationen ska kunna hittas även av en icke-specialist. Informatören 
är specialist på att analysera informationsproblem, formulera kom-
munikationsmål, välja strategier och planera åtgärder, välja informa-
tionskanaler samt följa upp och utvärdera kommunikationsinsatser.
 Under senare år har bibliotekarien utvecklats från bokutlånare 
till guide och vägledare till kvalitetskällor i informationsdjungeln.  
Informatören har utvecklats från informationsproducent till strate-
gisk kommunikationsrådgivare. 
 Båda har gått från olika service- och utförarroller till att bli spe-
cialister och partners som kan vara av strategisk betydelse för högsta 
ledningen i en organisation – om ledningen har den insikten, viljan 
och förmågan att utnyttja dessa specialister på ett sådant sätt. Så är 
det inte alltid, men enligt min mening är det en nyckel till framgång 
att en chef kan utnyttja båda yrkeskategoriernas olika kompetenser 
för det syftet. Båda yrkena kännetecknas också av att stora delar av 
vad man faktiskt kan och gör är dolt för utomstående, det är bara 
toppen på isberget som syns.
 Min tes är att samarbetsproblemen mellan de två beror på att de 
kanske är för lika. Det grundas på att ordet information är centralt för 
båda två, men associationerna går åt olika håll beroende på vem man 
är. En bibliotekarie tänker instinktivt på informationskällor av olika 
slag och på informations- och referensservicen. En informatör tänker 
snarare på budskap och hur det ska paketeras och kommuniceras till 
målgruppen. Båda ser sig som specialister på hur man bygger upp en 
webbplats med god struktur och bra sökfunktioner. Bibliotekarien tar 
gärna en informatör till hjälp när det gäller att producera en broschyr 
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men jag är inte säker på att det är lika självklart för en informatör att 
fråga en bibliotekarie om hjälp för att formulera en sökstrategi på ef-
fektivaste sätt? Det är glädjande att se att flera större bibliotek nu an-
ställer informatörer, men jag väntar fortfarande på motsatsen, det vill 
säga att informationsavdelningar ser nyttan med att ta in en biblio-
tekarie, till exempel för att optimera sökfunktionen på en webbplats 
eller för att bidra i arbetet med att bygga databaser och göra webbplat-
sens eller intranätets navigering och struktur lättanvänd och logisk. 

Informations- och kommunikations-
policy – måste man ha det i ett  
bibliotek?
Ett av mina uppdrag som informationschef var att ta fram policy och 
riktlinjer för Stockholms universitetsbiblioteks information och kom-
munikation. Frågan om det är nödvändigt att ha en policy och tydlig 
strategi för information och kommunikation i ett bibliotek är, som ni 
säkert förstår, ur mitt perspektiv retorisk. Och då menar jag inte att 
det är själva dokumentet som är den stora vinsten, det är däremot den 
insikt och ökade förståelse för kommunikationens betydelse som ett 
sådant arbete medför.
 Att få ha arbetat med de här frågorna vid Stockholms universitets- 
bibliotek och i nära samverkan med Catarina Ericson-Roos samt 
övriga chefer och medarbetare vid biblioteket, är en erfarenhet som 
jag är både tacksam och glad för och som jag också har haft stor 
nytta av i min nuvarande roll som chef för Riksdagsbiblioteket. Allt-
för många organisationer har misslyckats på grund av oprofessionell 
kommunikation. Alltför många chefer har misslyckats på grund av 
bristande kommunikativ förmåga. Alltför många medarbetare pratar 
hellre om personer än med den det berör. Att både chefer och med-
arbetare förstår kommunikationens stora betydelse för en hälsosam 
och framgångsrik arbetsplats och dessutom i praktiken lyckas med 
att ”göra gemensamt” ser jag som nyckeln till framgång. 
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Värden i gungning
– De finländska universitetsbibliotekens värden 
och världsbild formade av informationssamhällets 
vågsvall
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Mitt intresse för studiet av universitets-
bibliotekets värden och världsbild har 
väckts av mina egna erfarenheter. Upp-
gifter i universitetsbibliotekets ledning, 
chefsuppgifter och olika expertuppdrag 
har fått mig att reflektera över hur de 
förändringar som informationsmiljön 
genomgår avspeglar sig på ett djupare 

plan i vårt tänkande. Förändras vi när omvärlden förändras? Har de 
som arbetar inom biblioteken bestående värderingar? Intresset har 
förstärkts av att man utifrån ofta ser biblioteket som en ålderdomlig 
och stel institution. 
 Min artikel grundar sig i huvudsak på de upptäckter som jag 
gjorde i samband med min doktorsavhandling Ammatti, ihminen 
ja maailmankuva 20071 (Yrket, människan och världsbilden). Min 
tanke har också varit att granska vilken ställning biblioteken har vid 
universiteten2: i vilken utsträckning bildar biblioteket en egen värld 
inom universitetet? Hur påverkar de förändringar som biblioteken 
genomgår förhållandet mellan vetenskapssamhället och biblioteket?  

Referensram och källmaterial
Föremål för min studie är biblioteken och bibliotekspersonalen vid 
universiteten i Finland. Den teoretiska referensramen och frågeställ-
ningarna hänför sig närmast till kultur-, religions- och traditions-
vetenskaperna. De olika vetenskapsområdenas infallsvinklar på 
världsbildsforskning och de begrepp som används inom forsknin-
gen, har gett en referensram som gör det möjligt att urskilja kärn- 
element till en världsbild i de individuella levnadsberättelserna.  
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Värdegrunden granskas ur olika synvinklar, både utifrån värden som 
är förknippade med biblioteksyrket och samhälleliga och individuella 
värden.3      
 Det centrala materialet består av 30 levnadsberättelser, av vilka 
80 procent är skrivna av bibliotekarier, informatiker och biblioteks-
chefer.4 Andelen bibliotekschefer och andra personer i chefsställning 
är förhållandevis stor. De övriga biblioteksanställdas röst framträder 
svagare än önskvärt. Min slutledning är att resultatet framför allt 
berättar om världsbilden och värden hos bibliotekarier, informatiker 
och bibliotekschefer som hör till de stora åldersklasserna. 
 Största delen av skribenterna har under sin yrkeskarriär upplevt 
de förändringar som hela den period som vi kallar informations- 
samhället har fört med sig. De bildar alltså en generation med gemen-
samma erfarenheter. Det är viktigt att åtminstone några skribenter 
företräder en yngre generation. Deras synpunkter berättar om de om-
välvningar som pågår i biblioteken som bäst, men resultaten är bara 
riktgivande. 
 Vår världsbild formas genom socialisation och gemenskaps- 
relationer. Levnadsberättelserna beskriver utöver skribentens person-
liga värden också biblioteket som en gemenskap där socialisations- 
processen omfattar stegen från novis till expert och i vissa fall chefs-
ställning. Hierarkierna på arbetsplatsen och den roll som individen 
har i arbetsgemenskapen har en stor betydelse för våra värden, vår 
världsbild och självbild. 

Tre vågor av förändringar i 
informationsmiljön 
Informationssamhällsutvecklingen vid biblioteken har avancerat i 
tre vågrörelser. Clifford Lynch har beskrivit de tre huvudvågorna: 1)  
automatiseringen av de traditionella rutinerna, 2) införandet av integ-
rerade bibliotekssystem och 3) övergången till elektroniska informa-
tionsmiljöer och -material. 5 Huvudvågorna kan också urskiljas vid 
de finländska universitetsbiblioteken. Under den första vågen ungefär 
från 1960-talet till 1980-talet kom informationstekniken att påverka 
en liten intresserad grupps arbete. Kunskaper i informationsteknik 
jämfördes med att behärska specialiserade riter och ansågs framför allt 
höra till männens uppgifter.  
 Under den andra vågen på 1990-talet infördes det integrerade 
bibliotekssystemet i biblioteken. Alla universitetsbibliotek i Finland 
införde samma system och systemunderhållet förlades till Helsingfors 
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universitets bibliotek som samtidigt var nationalbibliotek.6 Digitali-
seringen av katalogerna över samlingarna tog cirka tio år. Den andra 
vågen stärkte effektivitetsvärdena, men minskade inte användarnas 
behov av lokala, närliggande bibliotek. Däremot betydde den en stor 
förändring för bibliotekens personal, eftersom informationstekniken 
nu omfattade allas arbete och den dagliga verksamheten. Bibliotekets 
arbetsgemenskap började indelas i de som hade specialiserad kun-
skap, i de som använde informationsteknik i sitt dagliga arbete och de 
som hotades av marginalisering och att hamna utanför gemenskapen.
 Övergången till det tredje stadiet och en ökad användning av 
digitala material och nättjänster har startat en våg av grundläggande 
förändringar. Den tredje vågen har enligt Castells förändrat biblio-
teken i riktning mot nätgemenskaper7. Vid sidan om och i stället för 
biblioteken med en lokal identitet och verksamhetsmodell utvecklas 
biblioteket som ett nätverk oberoende av plats.
 Den tredje vågen i Lynchs modell inträffar i Finland 

på 2000-talet. Den tredje transformations-
vågen har väsentligt förändrat begrep-

pet samling och bibliotekets arbete. I 
stället för behovet av fler närbiblio- 
tek talar man nu om behovet att 
spara på lokal- och personalkost-
nader. Samtidigt krävs det nytt kun-
nande. Den tredje vågen har tvingat 
fram nya strukturer. Vid Helsingfors 
universitet har hela biblioteksfunk-
tionen omorganiserats.   

 Vid mitten av 1990-talet 
inleddes den strategiska planeringen  

av biblioteksverksamheten. Resultatet 
blev att små institutionsbibliotek samlades i 

större campusenheter. Det som ursprungligen var 
160 separata enheter förenades och omorganiserades i två stora hel-
heter: Nationalbiblioteket och Helsingfors universitets bibliotek. 
Universitetets bibliotek kommer också att ha nya fungerande loka-
ler på universitetets alla fyra campus 2012.8 De interna tjänsterna 
har centraliserats och arbetsfördelningen har ordnats på ett sätt 
som förstärker specialiseringen. Det digitala materialets andel i sam- 
lingarna har ökat betydligt. Ändringarna skapar förutsättningar för 
de tjänster som följer med följande våg.

Samtidigt krävs 
det nytt kunnande. 

Den tredje vågen 
har tvingat fram 
nya strukturer.
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Biblioteket i universitetets  
interna värld
Universitetsbiblioteket har varit en organisk del av universitetet un-
der århundraden. Bibliotekets betydelse har beskrivits med olika 
metaforer som mänsklighetens minne, universitetets hjärta eller uni-
versitetets äldsta lärare. 9

 Universitetsvärlden och biblioteksvärlden har till stora delar en 
gemensam värdegrund. Båda har som mål att vetenskapens resultat 
ska bli offentliga och komma till användning. Universitetsvärlden be-
tonar kritiskt förhållningssätt och sanning, biblioteken intellektuell 
frihet och fri tillgång till information och vetenskap. Båda betonar 
bildningens betydelse. I jämförelsen mellan universitetsvärlden och 
biblioteksvärlden har jag utgått från Michael Gormans10 åtta kompri-
merade grundläggande biblioteksvärden, Finlands professorsförbunds 
etiska regler11 och Helsingfors universitets strategiska värden12.  

TABELL. Jämförelse mellan universitetets och bibliotekets värden

Professorsförbundets värden Forskarsamfundets värden 
Helsingfors universitet

Biblioteksvärldens värden 
(Gorman 2000)

Forskningsresultatens 
sanningsenlighet och 
offentlighet, ständig kritisk 
bedömning, öppenhet

Sanning och kritisk 
bedömning

Intellektuell frihet

Kontinuerlig 
kompetensutveckling

Kvalitet och konkurrens om 
hög internationell nivå

Service, yrkeskunskap 

Universitetets autonomi 
–  Frihet 

Rationalitet och effektiv 
organisering av verksamheten

Värna om och utveckla det 
vetenskapliga arvet

Kreativitet Ansvar för bevarande

Ansvar för undervisningen Bildning Bildning och lärande

Allas rätt att tillämpa och 
utveckla forskningsrönen

Demokrati  
Jämlikhet

Omutlighet, rättvisa, ärlighet Etik, pålitlighet
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Konkurrensen är den största skillnaden mellan universitetsvärldens 
och biblioteksvärldens värden. Konkurrensen hör till universitetet 
som vetenskaplig institution även om den inte nämns uttryckligen 
som ett akademiskt värde. Konkurrensen gäller kvalitetsmål, utvär-
deringar, toppenheter och bland annat rekryteringen. Den för med sig 
hierarkier: bättre och sämre enheter, forskare, lärare och studenter. 
 Service är däremot biblioteksvärldens kärnvärde och arbetets 
centrala etos på alla nivåer. Service som värde har ett omfattande 
innehåll. Den omfattar ansvar för universitetsbibliotekets kärn- 
uppdrag, som är att skapa förutsättningar för akademiskt arbete, forsk- 
ning, undervisning och studier på hög nivå, men också förutsätt-
ningar för biblioteket som samhällelig service. Bibliotekets kvalitet  
bestäms framför allt enligt hur väl det stöder forskarsamfundets med-
lemmar och deras framgång. Vilket värde servicen har framgår i alla 
olika biblioteksyrken såväl när det gäller arbetet inom kundservice, 
information och rådgivning som mer utvecklade och specialiserade 
tjänster och hjälpmedel.  
 Biblioteksvärldens etiska principer omfattar också demokrati och 
jämlikhet och intellektuell frihet. I de nordiska länderna har vi också 
en i lag fastställd skyldighet som innebär att bibliotek med offentlig 
finansiering måste vara öppna för alla. Ett öppet bibliotek stöder 
också utvecklingen av ett demokratiskt informationssamhälle. Till 
denna del avviker de nordiska länderna från många andra länder där 
universitetsbiblioteken endast är tillgängliga för universitetens egna 
forskare. 
 Det ökade antalet digitala publikationer har å andra sidan föränd-
rat bibliotekens tillgänglighet, eftersom användarrättigheter anskaf-
fas i huvudsak för medlemmar i den egna ramorganisationen och 
användningen regleras av avtalsrättsliga regler och licenser. Som ett 
motdrag till denna utveckling har vi principerna om öppen publice-
ring och tillgänglighet, som också biblioteken försöker främja. Bland 
andra har Helsingfors universitet fattat ett beslut om att forsknings-
artiklar från och med 2010 ska införas i det öppna digitala arkiv som 
upprätthålls av biblioteket.13 Trots beslutet är det inte lätt för forskar-
samfundet att acceptera att alla artiklar är globalt tillgängliga. 
 Också frågan om frihet skiljer forskarsamfundet från biblioteket. 
För universitetet är autonomi och frihet ett centralt värde såväl i fråga 
om vetenskapligt arbete, undervisning som i utvecklandet av verk-
samheten. Men som organisation måste universitetet hela tiden, både 
internt och tillsammans med omvärlden, bestämma vad det betyder 
för att det grundläggande värdet ska förverkligas.
 Ett globalt värde för biblioteksvärlden är rationalitet och  
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effektiv verksamhet. De professionella biblioteken, i synnerhet biblio-
tekscheferna, har ett ansvar när det gäller att följa och förutse föränd- 
ringar i omvärlden. När informationsmiljön förändras hör det till 
bibliotekets grundläggande värden att utvecklas; att ta till sig ny kun-
skap och göra ändringar både i sin service och i sin organisation för 
att kunna ordna bästa möjliga service till rimliga kostnader. Också 
när detta värde förverkligas kan det ge upphov till spänningar mellan 
forskarsamfundet och biblioteket.

Bibliotekspersonalens världsbild 
och värden enligt levnads- 
berättelserna
Med levnadsberättelserna som utgångspunkt framträder en bild av 
de biblioteksanställdas värden, självbild, upplevelse av tiden och in-
ställning till religion och den världsbild som dessa faktorer bildar. Det 
visar sig att man inte kan peka på en världsbild som skulle vara ut-
märkande för just denna yrkesgrupp. Bibliotekspersonalen har olika 
bakgrund och olika motiv för att ha sökt sig till biblioteksbranschen, 

En bibliotekarie på Campusbiblioteket  i Gumtäkt år 2010. Bild: Linda Tammisto.
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olika livserfarenheter och syn på sig själva och sitt yrke. Också per-
sonliga kriser och vändpunkter har påverkat dem på olika sätt. Man 
kan säga att de som arbetar vid biblioteken har olika världsbilder. 
 När man i stället granskar ett delområde av världsbilden, de 
värden som är förknippade med biblioteksyrket, kan man finna ge-
mensamma drag. Service tycks vara ett av de viktigaste värdena för alla 
som är engagerade i sitt arbete och upplever det 
som intressant och belönande. Detta gäller 
både chefer och övrig personal. Att med 
sitt eget professionella kunnande hjälpa 
universitetets forskare och studerande 
är både arbetets etos och dess belö-
ning. Det motiverar till att utveckla 
yrkeskompetensen och hjälper till att 
acceptera de svårigheter och utma-
ningar som det innebär att lära sig och 
införa ny teknik och att samarbeta. 
Upplevelsen av att lyckas i arbetet hör 
ofta ihop med just kundservicen. Biblio-
tekspersonalens serviceroll utvidgas ofta 
så att den utöver informationssökning också 
omfattar utbildar- och lyssnarrollen, ibland till 
och med terapeutens roll, som forskargemenskapen behöver som 
motvikt till konkurrensen. Service är ett värde som också omfattar 
framtida användare och ansvar för den kontinuerliga utvecklingen av 
bibliotekstjänsterna.14

 De som berättar om att de blivit besvikna över biblioteks- 
arbetet, eller som har bytt arbete, nämner nästan inte alls servicen 
som ett värde. Jag tolkar det som en bekräftelse av servicens centrala 
betydelse. 
 Också värdena demokrati och jämlikhet framträder i materia-
let. Här ansluter sig levnadsberättelserna i mitt material tydligt till 
biblioteksvärldens kärnvärden. Intellektuell frihet och rationell,  
organiserad verksamhet, som är biblioteksvärldens erkända, centrala 
värden, behandlas däremot mer indirekt och i mindre utsträckning i 
levnadsberättelserna. Det förstnämnda hänför sig som jag ser det till 
universitetsbibliotekens särskilda uppgift, som innebär att forsknings- 
områden och forskarsamfund bestämmer vilka material som biblio-
teket erbjuder. Rationellt ordnad verksamhet som ett värde hänför sig 
framförallt till bibliotekschefernas och andra chefers arbete och etos.  
 När man jämför bibliotekspersonalens värden med universitets-
världens värden kan man se att kreativitet och bildning, och också 

Service tycks 
vara ett av de 

viktigaste värdena 
för alla som är 

engagerade i sitt 
arbete och upplever 
det som intressant 

och belönande.
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grunderna för vetenskap och forskning, är gemensamma. Ett skapan- 
de arbete eller konst och forskning som intresse är viktigt för en del 
av bibliotekens anställda. 
 Bibliotekspersonalen bildar i fråga om sina centrala grund- 
läggande värden en egen värld inom universitetet samtidigt som ock-
så forskarsamfundets värden upplevs som viktiga. Det är också på  
grund av skillnaderna i grundläggande värden som biblioteket är en 
nödvändig faktor i ett fungerande universitetssamfund. Biblioteket 
har möjligheten att utöver sitt grundläggande uppdrag skapa sådana 
motkrafter som i bästa fall kan främja forskarsamfundets välbefinn-
ande i konkurrensen.        
 Informationssamhällets utveckling och också samhällets ekono-
miska kriser har medfört genomgripande förändringar. Det har blivit 
allt mer krävande och riskfyllt att behärska förändringsprocesserna. 
Att förlora sin närmaste arbetsgemenskap har varit en tung upp- 
levelse i synnerhet vid omorganiseringar. En del av de negativa erfar-
enheterna och stressen tar sig utlopp i kritik som riktas mot ledning 

En bibliotekarie på Studentbiblioteket år 1983. Foto: Helsingfors universitets 
biblioteks bildarkiv.
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och chefer. Förändringsprocesserna kan också dra gränser både mel-
lan biblioteket och forskarsamfundet och också inom biblioteken. 
 De förändringar som informationssamhället och automationen 
fört med sig tycks drabba äldre arbetstagare tyngst om de inte får det 
stöd och den utbildning som de behöver. 
 Levnadsberättelserna beskriver också yngre arbetstagares be-
svikelser och svårigheter att bli accepterade i en ny arbetsgemenskap. 
Omständigheter som äldre arbetstagare kan uppleva som trygghet, 
kan av en yngre arbetstagare uppfattas som förlamande stelhet.  
Också de rutinuppgifter som yngre arbetstagare får utföra känns 
ibland frustrerande. I några levnadsberättelser kan man urskilja 
starka spänningar mellan den yngre och den mer traditionsbundna  
personalens värden. I fråga om bibliotekets grundläggande uppdrag, 
att förmedla obunden information, är man av samma åsikt, men i 
övrigt kan skillnaderna i synsätt vara stora. 

Motstridiga synsätt 
Under de senaste tio åren har bibliotekets tidsorientering förändrats, 
vilket också återspeglas i metaforerna om biblioteket. Nyckelordet 
är framtiden. Till stöd för utvecklingsarbetet skapar man en fram-
tidsbild, ett mål som dagens läge jämförs med. Framtidsorienteringen 
betyder samtidigt en risktagning och att man accepterar osäkerhet 
som en grund för utvecklingen av verksamheten. Ingen vet ännu med 
säkerhet hur man ska lösa de stora problem som finns i anslutning 
till elektroniska databaser (bland annat frågorna om långtidsför-
varing, exponentiell tillväxt och att hitta information) och hur den 
globaliserade informationsförmedlingen kommer att påverka biblio-
teken. Ändå måste vi beakta de här problemen när vi planerar för 
framtiden. Det är en utmaning som gör att biblioteksarbetet närmar 
sig forskningen. Planeringens och forskningens betydelse ökar både 
inom biblioteket och i samarbete med de vetenskapliga institution-
erna. Utvecklingsarbetet måste i ännu högre grad än tidigare grunda 
sig på grundforskning och tillämpad forskning.
 Forskningsprocessen vid universiteten förändras i och med digi-
taliseringen av informationsmiljön. Vetenskapsutövningen, forsk-
ningens rådata och forskningsresultaten finns allt oftare endast på 
nätet. Det skapar nya och tidigare olösta utmaningar för vetenskaps-
utövningen och de vetenskapliga biblioteken. Biblioteket konkurrerar 
på informationsmarknaden med tjänster, kvalitet och kostnadseffek-
tivitet. I Finland tar sig detta uttryck i att allt fler sektorforsknings- 
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institut och andra forskningsorganisationer gärna lägger ut sina bib-
liotekstjänster på universitetsbiblioteken. Detta förutsätts i de om-
fattande strukturella utvecklingsprogram som bereds på hög politisk 
nivå.15 Bibliotekslandskapet förändras snabbt och de nya strukturer-
na är större än tidigare.16 När servicen centraliseras behövs färre 
lokaler och det skapas bättre möjligheter för mångsidig service och 
för att utveckla expertisen och specialiseringen. 
 Men det finns en risk med denna modell, och det är att biblioteket 
fjärmar sig från forskarnas vardag, att klyftan mellan forskningens 
och bibliotekets språk växer. För att fördelarna med centraliseringen 
ska förverkligas måste biblioteket hitta nya modeller för samarbete 
och nya sätt att komma ännu närmare sina användare. Samtidigt 
måste biblioteket hitta bästa möjliga nya samarbetspartner som kan 
garantera tidsenliga, förutsägbara och pålitliga tjänster. Det är inte 
längre självklart att den egna organisationens bibliotek har monopol 
på bibliotekstjänster.
 Vid Helsingfors universitets bibliotek försöker vi följa utveck- 
lingen bland annat genom att tillämpa idén om designade tjänster. 
Bibliotekets strategiska mål granskas ur användarnas synvinkel och 

Returnerade kursböcker på 1970-talet i Studentbiblioteket före ADB-utlåningen. 
Bild: Helsingfors universitets biblioteks bildarkiv.
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tillsammans med dem. Uppfyller tjänsterna, samlingarna, lokalerna 
och vår servicekompetens målen? Vilka konkreta ändringar borde 
göras för att tjänsterna ska svara på studenternas, lärarnas och forsk-
arnas verkliga behov? Som hjälp används experter på servicedesign. 
Bibliotekets personal och användare deltar aktivt i processen.17 
 Servicedesign för forskningsgrupper är det fråga om i ett forsk-
ningsprojekt där bibliotekets experter under ledning av en professor, 
och tillsammans med unga forskare och utvalda forskningsgrupper 
använder förändringslaboratoriemodellen. Resultatet av samarbe-
tet är nya servicemodeller.18 Allt oftare aktualiseras behovet av för-
valtning av rådata och undersökningsmaterial, och också andra upp-
gifter som kräver nya former av kunnande av biblioteken.   
 Samtidigt ifrågasätter den unga generationen bibliotekarier gam-
la verksamhetsmodeller. I Finland är ett exempel gruppen Nuorkir-
jastolaiset som grundades av unga bibliotekarier 2010.19 Gruppen 
diskuterar och ifrågasätter de nuvarande modellerna för ledning 
och verksamhet på nätet, seminarier och möten. Det är ett feno- 
men som jag uppfattar som en del av den fjärde vågens informations- 
miljöförändringar, som utöver strukturförändringar innebär att vi 
måste finna nya verksamhetsmodeller och samarbetspartner. Vi måste 
diskutera bibliotekets roll och idé och vara beredda att agera. 
 Vågornas verkningar kan beskrivas med följande förenklade schema.

Informations-
miljön

Förändring Biblioteket Bibliotekarien

Första vågen automatisering av tradi-
tionella funktioner

mänsklighetens minne få IT-kunniga, traditionella 
kunskaper

Andra vågen integrerade biblioteks-
system

standardisering,
processerna fören-
hetligas

IKT ingår i allt arbete vid 
biblioteket, skillnader i 
kompetens,undervisning 
i hur man använder bib-
lioteket

Tredje vågen det digitala biblioteket förändringar som 
omfattar processer och 
organisationer, fram-
tidsorientering

hybridbibliotekarien, 
bibliotekarien som lärare 
i informationskompetens

Fjärde vågen? e-science, interaktivitet,
användarcentrering

nätverk, rollen som 
kompetenscenter, 
identifiering och ifrå-
gasättande av bibliote-
kets roller

informationsspecialist 
samarbetspartner i 
forsknings- och undervis-
ningsprocesser, kreativa 
lösningar

Schema över informationsmiljöns fyra förändringsvågor.

De pågående förändringarna har också påverkat grundläggande 
värden, tidsupplevelse, hierarkier och attityder i biblioteksvärlden. 
Servicen kan fortfarande kvarstå som biblioteksarbetets centrala 
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värde, men innehållet förändras och utvidgas från närservice till dis-
tanstjänster, till att ta fram nya svar och utveckla expertisen och hitta 
nya samarbetsformer.   
 Universitetsbiblioteken befinner sig som bäst i korstrycket mellan 
olika uppfattningar, och vid en brytningspunkt där starka traditioner 
och trycket från framtiden drar åt olika håll. Vi vet ännu inte vad 
som kommer att ske med värdena och de gemensamma betydelser-
na. Vi vet inte vad som kommer att hända med bibliotekets roll som 
mötesplats för den akademiska världen, när informationsnätverkens 
roll som förmedlare av kontakter och interaktion fortsätter att öka. 
Det kan bara framtiden utvisa.
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Fotnoter
1 De finländska universiteten och deras bibliotek har grundats 
under olika perioder. Det äldsta universitetet grundades i Åbo 
1640 (Kungliga Akademien i Åbo), och flyttades till Helsingfors 
på 1820-talet. De yngsta universiteten och deras bibliotek har 
grundats under de senaste årtiondena. År 2010 fusionerades de 
tidigare 20 universiteten i 17 organisationer. 
2 Om levnadsberättelsernas beviskraft som källa för världsbilds-
forskning se t.ex. Apo 1980.  
3 Andelen tjänster och befattningar med universitetsexamen som 
krav utgjorde 2005 cirka en tredjedel (400) av samtliga anställ-
ningar vid de finländska universitetsbiblioteken. Skribenterna i 
mitt material utgör följaktligen cirka 6 procent av den universitets- 
utbildade personalens andel.
4 Lynch 2000, 60–68.
5 Nationalbibliotekets uppgifter och namn befästes genom en 
ändring av universitetslagen 2006 och dåvarande Helsingfors  
universitets bibliotek fick namnet Nationalbiblioteket.
6 Castells 1996, 470.
7 http://www.helsinki.fi/bibliotek/index.html
8 Se bl.a. Helsingin yliopiston kirjastostrategia: Kirjastot – yliopis-
ton sydän (1998). 
9 Stockholms universitets rektor Gustaf Lindencrona skrev 2002: 
”Stockholms universitets bibliotek är universitetets hjärta.  
Ingenting ger ett klarare uttryck för vad ett universitet är än vårt 
bibliotek, centralt beläget på campusområdets mitt, vars 1500 
läsplatser ständigt är fyllda med flitigt forskande studenter och 
etablerade forskare.” Lindencrona 2002, 7.  
10 Gorman 2000, 16–28. De äldsta etiska reglerna för biblioteka-
rier skrevs i USA redan i början av 1900-talet. Michael Gorman, 
biblioteksexpert som varit verksam i Storbritannien och USA, har 
studerat värdegrundens oföränderlighet i synnerhet i spännings-
fältet mellan två västerländska värden som är individuell frihet 
och gruppens/samhällets välfärd. Dessa måste omvärderas av var-
je generation. Gorman analyserar fyra författares (Ranganathan 
1963, Shera 1973, Rothstein 1968 och Finks 1989) uppfattning 
om biblioteksvärldens kärnvärden och komprimerade dem i bib-
liotekariens kärnvärden i åtta punkter. 
11 Professorin eettiset ohjeet 2001. http://www.professoriliitto.
fi/66 (Hämtad 1.1.2011)
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12 Helsingin yliopiston strategia 2007–2009: http://www.helsinki.
fi/lyhyesti/strategia/index.html  (Hämtad 10.10.2006/ 1.1.2011)
13 http://www.helsinki.fi/openaccess/open%20access/english/in-
dex.html (1.2.2011)
14 Servicens betydelse och fortsättningsvis centrala roll visar bl.a. 
att service är det värde som de flesta anställda vid Helsingfors 
universitets bibliotek oftast nämner i en enkät om välbefinnandet 
på jobbet som genomfördes i november 2010.
15 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011–2015 (2010).
16 Bl.a. i Helsingfors universitets biblioteks nybyggnad kommer 
det att finnas flera aktörer. Målet är att erbjuda ännu bättre sam-
lingar än tidigare, långa öppettider och sakkunnig service till rim-
lig kostnad. De externa aktörerna betalar sin del av kostnaderna. 
17 Biblioteket medverkar på flera sätt i förberedelserna inför Hel-
singsfors år som designhuvudstad och också i verksamheten un-
der året 2012.
18 Se Engeström 2007, 2008. Projektet har bl.a. lyft fram behov 
i anslutning till stödfunktioner för förvaltningen av undersök-
ningsmaterial, öppen publicering och beredningen av de material-
hanteringsplaner som behövs i stipendieansökningar.
19 Koivu 2010, 12–14. Se också: 
http://www.facebook.com/group.php?gid=113227042054851, 
http://2010.ifla.org/node/2479 (1.2.2011)
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Det sena 1800-talet och det tidiga 1900-
talet var en period av radikala tankar och 
begynnande modernisering i Sverige lik-
som i stora delar av det övriga Europa men 
också i Japan och Kina och på andra håll 
i Asien. I Sverige spelade först liberala och 
lite senare också socialistiska tankar en allt 
större roll i diskussionen. Industrialiser-
ingsprocessen sköt fart och det politiska 

systemet demokratiserades. Kungaväldet ersattes av folkstyre inom 
ramen för en konstitutionell monarki. Radikalismen och modern- 
iseringen innebar genomgripande sociala och kulturella förändringar. 
Inte minst märktes förändringarna i skönlitteraturen och inom ut-
bildning och forskning. 
 Det moderna genombrottet i litteraturen innebar stora föränd-
ringar såväl vad gäller tematik som stil och litterär teknik. Realistiska 
gestaltningar av sociala teman, ofta med en politiskt radikal tendens, 
blev tidstypiska. Kvinnans ställning behandlades skönlitterärt och i 
kulturdebatten, samtidigt som en patriarkal kvinnosyn förblev domi-
nerande också hos många i övrigt radikala författare och debattörer.
 Forskningen, särskilt den naturvetenskapligt tekniska forsknin-
gen, betraktades om en viktig drivkraft för den önskvärda modern- 
iseringen, och Sverige blev något av den sociala ingenjörskonstens  
förlovade land. För humanister och samhällsvetare blev naturveten-
skapen en förebild. Forskaren skulle söka bevisbara sanningar, inget  
annat. Spekulation, som inte var förankrad i den empiriska verk-
ligheten, var inte vetenskap. Historikerna gjorde upp med den myto-
logiska historieskrivningen och förde in det källkritiska perspektivet 
som centralt i den historiska forskningen. Objektiv kunskap var ett 
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eftersträvansvärt mål, men många forskare fann snart att den rena  
objektiviteten var ouppnåelig. Filosofen Axel Hägerström tyckte sig  
tidigt kunde visa att värdeomdömen inte kunde vara objektiva. 
Ekonomen Gunnar Myrdal pläderade för betydelsen av ”explicita 
värdepremisser” snarare än illusorisk objektivitet i den ekonomiska 
forskningen. 
 År 1878 grundades Stockholms högskola (från 1960 Stock- 
holms universitet) som en modern högskola vid sidan av de traditions- 
tyngda universiteten i Uppsala och Lund. Vid Stockholms högsko-
la utnämndes den ryska matematikern Sofia Kovalevskaja 1884 till  
extra ordinarie professor i matematik under fem år och därefter från 
1889 till professor på livstid. Hon blev därmed den första kvinnliga 
universitetsprofessorn i hela världen. 
 De radikala idéerna och moderniseringen i Sverige ingick i ett 
europeiskt sammanhang. Moderniseringen – kombinationen av vet-
enskaplig revolution, industrialisering, demokratisering och politisk 
radikalism – var från början en europeisk företeelse, och kanske var 
den en produkt av en unik konfiguration av historiska faktorer. 
 Också i Kina präglades det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet 
av radikala tankar och strävan efter modernisering. 
Opiumkriget 1839–1842 blev startskottet för 
en process som ledde till att det himmelska 
imperiet blev en stat bland stater. Men 
om rötterna till moderniseringen i Eu-
ropa väsentligen var inhemskt euro-
peiska – även om den utomeuropeiska 
världen spelade en roll i denna pro-
cess som råvaruleverantör och som 
marknad – så var radikalismen och 
den begynnande moderniseringen 
i Kina svar på hot och utmaningar 
från en aggressiv och dynamisk om-
värld. De tidiga kinesiska radikalerna 
var nationalister i den meningen att deras  
huvudsyfte var att ”rädda Kina” genom att på 
nytt göra landet rikt och starkt. 
 En rad recept skrevs ut under slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet för att ”rädda Kina”. En del recept tog sin utgångspunkt i 
den inhemska kinesiska traditionen. De som såg lösningen i ett slags 
återgång till en ”sann” kinesisk tradition menade, att orsaken till att 
det gått illa för Kina var att den inhemska kulturtraditionen hade 
misstolkats. Men omprövningen av den inhemska traditionen blev 
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i början av 1900-talet alltmer radikal och avståndstagande, och de 
flesta recept på Kinas räddning gick ut på att man borde tillgodogöra 
sig västerländsk kultur i en eller annan form. Mot slutet av 1910-talet 
började den tongivande radikala intelligentsian kräva, att Konfucius 
skulle kastas på sophögen och att Kina i stället borde söka sin räddn-
ing hos de två västerländska herrarna Sai och De, det vill säga Sci-
ence och Democracy. Vid den här tiden började också marxismen att 
introduceras på allvar. Kina borde alltså bli mera likt västerlandet för 
att på så sätt kunna stå emot de västerländska makternas anstormn-
ing. 
 Flera av de faktorer som vi förknippar med idéutvecklingen 
i Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet återfinner 
vi också i Kina. Inom skönlitteraturen skedde ett uppbrott från den 
klassiska litteraturen. De litterära förnyarna ansåg att de klassiska 
litterära formerna inte kunde gestalta samtidens, och särskilt fram-
tidens viktiga frågor och förordade en litteratur författad på ett 
lättillgängligt språk som behandlade den nya tidens viktiga frågor. 
Det betydde att litteraturen skulle gestalta de frågor som verkligen 
berörde och engagerade inte bara eliten utan också de breda folk- 
lagren. Litteraturen skulle mobiliseras som ett vapen i kampen för 
social och politisk förändring. Kvinnans ställning blev ett viktigt 
tema både i litteraturen och i den politiska diskussionen. Nora i  

Ibsens Et dukkehjem blev från 1920-talet och 
framåt en centralgestalt i den feministiska 

diskussionen i Kina. 
 Modern vetenskap, särskilt naturvet-
enskap, blev under en period symbolen 
framför andra för modernisering och 
framåtskridande. Man talar ofta om 
”scientismen” i kinesiskt tänkande 
från 1910-talet och fram till att Mao 
Zedongs marxism blev statsfilosofi 
och en dominerande idéströmning 

som av sina anhängare bland annat 
ansågs fylla de behov som ”livsfilosofi” 

och religion tidigare fyllt. 
 En modern historievetenskap började 

växa fram på 1910-talet, präglad av ett källkri-
tiskt betraktelsesätt som innebar att det ansågs vara de nya historik-
ernas uppgift att rensa bort den klassiska historieskrivningens bråte 
i form av lösa antaganden och myter och fastslå vad man faktiskt 
visste om historien. 
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 Moderna universitet, med västerländska förebilder, började upp- 
rättas och blev centra för modernt tänkande. 1898 grundades  
Pekings universitet, 1915 Nanjings universitet och 1917 Fudan- 
universitetet i Shanghai etc. 
 Många kinesiska intellektuella i början av 1900-talet fann inspi-
rerande föredömen i västerlandet. Förebilderna kunde vara litterära 
som i Noras fall, men ofta var det fråga om verkliga personer. Ett intres-
sant, men ganska okänt exempel, är hur radikalen Zhang Shenfu i unga 
år läste om och kom att beundra matematikern Sofia Kovalevskaja. 

Zhang Shenfu
Zhang Shenfu 张申附	 张张张föddes	 den	 16	 juni	 1893	 i	 den	 lilla	 staden	
Xiaoduokou i Hebei-provinsen mindre än 20 mil från Peking. Hans 
far hade från början gett honom namnet Zhang Songnian 張崧年 张张张,	
som skulle föra tankarna till det konfucianska arvet; berget Song var 
ett av konfucianismens heliga berg. I vuxen ålder ändrade han själv 
Songnian till Shenfu, som anspelar på en minister i gamla tider som 
betraktade sig själv som beskyddare av allt under himlen. 
 Zhang Shenfus farfar var bonde och lyckades skrapa ihop så 
pass mycket pengar att han kunde anställa en konfuciansk inform-
ator för sina söner som därför också kunde avlägga de kejserliga 
ämbetsmannaexamina. Som den förste i familjen lyckades Zhang  
Shenfus farbror avlägga graden på provinsnivå –  juren – och Zhangs 
egen far tog senare också examen på den högsta nivån – jinshi  –  i 
huvudstaden. 
 Zhang Shenfu fick en strängt konservativ uppfostran och under-
visades de första åren av en konfuciansk informator, men 1907 fick 
han börja i en modern primärskola i Peking, och 1909 flyttade han 
till Shuntianakademien, en av de bästa moderna skolorna i Peking 
vid den här tiden. Där fick han möjlighet att studera både engelska 
och japanska samt naturvetenskapliga ämnen och matematik. Han 
älsklingsämne var matematik. 
 Under sin tid på Shuntianakademien kom Zhang i kontakt med 
de radikala idéer som spred sig i Kina, och 1911 stödde han den revo-
lution som innebar att kejsardömet störtades och Republiken Kina 
grundades. 
 Revolutionsåret 1911 tvingades Zhang återvända till hemstaden 
för att ingå ett arrangerat äktenskap med en 16-årig flicka, dotter 
till en distriktsmagistrat. Som kvinna hade hon inte tillåtits studera, 
men efter att hon och Shenfu hade gift sig, utverkade han sin familjs 
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tillstånd för henne att följa undervisningen i en flickskola. Hon 
blev snart gravid, födde en flicka som Shenfu till sina äldre släkt-
ingars bestörtning beslutade skulle heta Yali – vilket var en kinesisk 
översättning av engelskans Alice. Kort efter nedkomsten avled den 
unga mamman. Det var ett hårt slag för Zhang Shenfu, som trots 
att äktenskapet varit arrangerat tyckt mycket om sin unga hustru.  
Bedrövad över hustruns död såg Zhang till att snabbt vidga sin in-
tellektuella horisont. Han blev alltmer intresserad av samhällsfrågor 
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och sökte sig 1913 till Pekings universitet där han studerade matema-
tik och filosofi och kom i kontakt med tidens tongivande radikaler. 
 Vid några tillfällen arbetade Zhang som tillförordnad chef för 
Pekings universitetsbibliotek, bland annat när Mao Zedong 1918 
arbetade där som biblioteksassistent. Det berättas att Zhang vid ett 
tillfälle bad Mao att skriva katalogkort för ett antal böcker. När Mao 
hade utfört sitt uppdrag, gav han korten till Zhang som fann ett fel 
och sade till Mao att göra om jobbet, mera noggrant. Denna episod 
torde ha bidragit till att Mao livet ut tyckte illa om Zhang.    
      På 1950-talet när den kinesiska folkrepubliken upprättats, saknade 
Zhang under en tid arbete och enligt en spridd anekdot tog dåvarande 
premiärministern Zhou Enlai vid ett tillfälle upp saken med Mao och 
föreslog att man skulle ge Zhang ett arbete på Pekings bibliotek. Mao 
ska då ha svarat: “Ge honom mat så han klarar sig, det får räcka!”
 När marxismen introducerades i Kina, blev Zhang intresserad 
och han var en av dem som var med om att grunda Kinas kommu-
nistiska parti. Under första halvåret 1921 vistades han i Frankrike, 
där han tillsammans med några vänner grundade en kommunistisk 
cell, och till denna cell knöt han bland andra Zhou Enlai. Snart kom 
Zhang dock på kollisionskurs med kommunistpartiet. Zhang var en 
fritänkare och ville inte underordna sig ett leninistiskt partis discip-
lin. Brytningen med kommunistpartiet kom redan 1925. Dessutom 
var han i själ och hjärta liberal, inte kommunist, när det gällde synen 
på frihet och grundläggande mänskliga rättigheter. Det som lockade 
honom i socialismen var jämlikhetstanken. 
 Redan tidigt hörde Zhang Shenfu talas om Bertrand Russell. 
Han var ju intresserad av matematik och sade själv att han redan 
före 1911 hade hört talas om Principa mathematica (1910–13), det 
väldiga arbete om matematikens grundvalar som Russell författade 
tillsammans med Alfred North Whitehead. Snart blev han också  
mycket intresserad av Russell som filosof och samhällsdebattör på 
olika områden, och när Russell 1920–21 besökte Kina var Zhang en 
av värdarna.  
 Personlighetsmässigt tycks Zhang Shenfu på flera sätt ha identi-
fierat sig med Russell. Det gällde den intellektuella briljansen, indi-
vidualismen, hedonismen etc. Inspirerad av Russell blev Zhang en av 
de ledande analytiska filosoferna i Kina, och det är som introduktör 
av analytisk filosofi som Zhang gjorde sina mest bestående insatser.1 
Han producerade en lång rad egna filosofiska skrifter, dock aldrig 
något riktigt stort arbete – kanske saknade han det tålamod som 
krävs för det. Och han översatte en lång rad arbeten, av Russell och 
andra. Redan 1927 publicerade Zhang en kinesisk översättning av 
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Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus under titeln Mingli lun 
名理论 .2 
 Efter 1949 fram till Maos död 1976 blev det omöjligt att verka 
som filosof i den analytiska skolan, och under dessa år publicerade 
Zhang ytterst lite. Efter Maos död började han dock publicera sig 
igen, och sammanställde bland annat värdefullt självbiografiskt  
material, som nu ingår i volym tre av Zhang Shenfu wenji [Zhang 
Shenfus samlade verk] i fyra volymer som kom ut 2005. Under åren 
1979 och fram till mitten av 1980-talet träffade den amerikanska 
sinologen Vera Schwarcz vid flera tillfällen under sammanlagt mer än 
femtio timmar Zhang Shenfu och intervjuade honom. Dessa intervju-
er resulterade 1992 i boken Time for Telling the Truth is Running 
Out: Conversations with Zhang Shenfu, som varmt rekommenderas 
den som vill veta mer om Zhang Shenfu. 
 Förtrycket av Kinas kvinnor var från början något som Zhang 
Shenfu ville ändra på och som han menade krävde radikala föränd-
ringar av det kinesiska samhället. Redan på 1910-talet hörde han 
talas om Sofia Kovalevskaja, och 1915 publicerade han en artikel 
om henne, i vilken han uttrycker sin beundran för denna kvin-
na, som trotsade omvärldens förväntningar och blev en av sin tids  
främsta matematiker.3 

Vem var Sofia Kovalevskaja? 
Sofia Kovalevskaja (som också kallades Sonya Kovalevskij) föddes 
1850 och var dotter till en rysk general vid namn Vasilij Vasilevich 
Korvin-Krukovskij (från början Krjukovskoj, 1801–1875). Hon kom 
i Petersburg tidigt i kontakt med några av den ryska intelligentsians 
förgrundsgestalter som Dostojevskij och Tjernysjevskij och tog till sig 
”nihilismen”, som hade kommit i ropet efter Turgenevs roman Fäder 
och söner och blivit mer eller mindre liktydig med en modern, intellekt-
uellt och vetenskapligt grundad livshållning. 
 För att kunna lämna Ryssland och studera utomlands ingick  
Sofia ett fiktivt äktenskap med geologen och paleontologen Vladimir 
Kovalevskij (1842–1883), som också kallade sig nihilist. Fiktiva  
äktenskap var moderna i radikala kretsar, vilket är fullt begripligt 
mot bakgrund av att en kvinna vid den här tiden inte kunde få eget 
pass utan betraktades som tillhörig sin far eller make. Förebilden för 
deras äktenskap var kanske relationen mellan huvudpersonerna i 
Tjernysjevskijs roman Vad bör göras?.
 Sofia och hennes man reste 1868 från Petersburg till Wien, där 
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Vladimir kunde studera fossil, men när de fann att Sofia inte fick stud-
era där begav de sig till Heidelberg, där hon började studera matematik. 
 Sommaren 1869 reste paret till London där de träffade och samta-
lade med flera av dåtidens intellektuella storheter. Sofia gjorde som 
vanligt starkt intryck i sällskapslivet genom sin charm och briljanta 
konversation. George Eliot beslutade att ordna ett möte mellan henne 
och den socialdarwinistiske filosofen Herbert Spencer – vars idéer för 
övrigt skulle spela en mycket stor roll i idéutvecklingen i Kina i början 
av 1900-talet. Spencer var övertygad om att kvinnor var intellektuellt 
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underlägsna männen och motsatte sig tanken att de skulle ägna sig 
åt universitetsstudier. Genom sådana studier skulle de förbruka den 
energi som de egentligen behövde för att föda barn. Spencer var över-
tygad om att kvinnor inte hade förutsättningar för vetenskapligt ar-
bete. Det var mot den bakgrunden som George Eliot sammanförde 
Sofia med Spencer. Ett animerat samtal tycks ha ägt rum; ingen av 
de två gav naturligtvis med sig men det anses att hon intellektuellt 
hävdade sig mycket väl i diskussionen.4 Förutom George Eliot och 
Herbert Spencer träffade Sofia bland andra Charles Darwin och  
Thomas Huxley.
 Hösten 1870 begav sig Sofia och Vladimir till Berlin, där  
Sofia ville studera för den berömde Karl Weierstrass, en av sin tids 
främsta matematiker. Efter att först ha förhållit sig skeptisk blev 
Weierstrasss snart medveten om Sofias osedvanliga begåvning och 
agerade för att hon skulle få studera vid universitetet. Han röstades 
dock ner av sina konservativa kolleger i universitetssenaten. Då blev 
Sofia hans privatelev och de träffades vanligen två gånger i veckan 
när de båda befann sig i Berlin. 
 Under våren 1871 reste Sofia och Vladimir till Paris, där de tillbrin-
gade drygt en månad. Sofias syster var redan där, levde tillsammans 
med den radikala Victor Jaclard, en av aktivisterna under Paris-kom-
munen och god vän till Marx och Engels. Sofia ville stödja kommunen 
och ägnade veckorna i Paris till stor del åt sjukvårdsarbete, medan 
Vladimir studerade de samlingar av fossil som fanns i Paris. I mars 1872 
fick Vladimir sin doktorsgrad i paleontologi från universitetet i Jena.  
 Sofia kunde som Weierstrass elev färdigställa tre matematiska 
uppsatser vilka behandlade partiella differentialekvationer, Satur-
nus ringar respektive uppgiften att förenkla vissa integraler. Med 
Weierstrass stöd blev det möjligt att lägga fram dessa uppsatser i  
Göttingen för att få en doktorsgrad i matematik.5

 Sofia tycks ha varit skräckslagen inför tanken på en disputation 
och begärde därför med Weierstrass stöd dispens från detta krav, 
vilket universitetsmyndigheterna efter viss tvekan gick med på. Och 
skälet till att man gick med på det var nog att i synnerhet den upp-
sats som behandlade partiella differentialekvationer ansågs mycket 
avancerad. 
 Paret Kovalevskij beslutade att ta en paus i sitt vetenskapliga  
arbete för att tjäna ihop tillräckligt med pengar för att bli ekono-
miskt oberoende. Dessa ansträngningar slutade dock i fiasko, 
vilket gjorde att Vladimir kom att drabbas av allt svårare depres-
sioner. Ändå upphörde äktenskapet för en tid att vara ”bara” fik-
tivt, och paret fick 1878 en dotter, Sofia, kallad Fufa för att skilja 
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henne från mamman. Sofia ville återuppta sina matematiska studier, 
men i Ryssland förblev dörrarna till de högre lärosätena stängda på  
grund av hennes kön. 1881 flyttade Vladimir och Sofia isär. Vladimir  
begav sig från Moskva till sina släktingar i Odessa, och Sofia  
besökte Weierstrass i Berlin.  
 Den svenska matematikern Gösta Mittag-Leffler (1864–1927), 
upphovsman till Mittag-Lefflerinstitutet i Djursholm, var lik-
som Sofia elev till Weierstrass, som nu betraktade Sofia som 
sin främsta elev. Mittag-Leffler var vid den här tiden verksam i 
Helsingfors och försökte ordna en tjänst åt Sofia vid universite-
tet där. Det misslyckades emellertid, kanske inte främst för att  
Sofia var kvinna utan på grund av oro över hur Sofias radikala 
idéer skulle påverka Finlands relationer till Ryssland. Mittag-Lef-
fler började då agera för att Sofia skulle få en tjänst i Stockholm.  
 Vladimirs situation blev allt svårare och i april 1883 tog han sitt 
liv. Detta var ett hårt slag för Sofia, som trots deras ansträngda rela-
tion nu klandrade sig själv för att inte ha varit i Ryssland och hjälpt 
honom.
 Efter stora ansträngningar blev det möjligt för Mittag-Leffler att 
erbjuda Sofia en oavlönad docentur i Stockholm under ett år. Tanken 
var att hon skulle försörja sig genom avgifter från sina elever. Den 17 
november 1883 anlände Sofia till Stockholm, och väckte med en gång 
stor uppmärksamhet. Bland annat hälsades hon som en ”vetenska-
pens prinsessa”, men i konservativa kretsar 
betraktades hon med skepsis, och August 
Strindberg fann tanken på en kvinnlig 
professor monstruös. 
 Sofias första prioritet i Sverige 
blev att lära sig språket här, och 
redan efter två veckor kunde hon 
hjälpligt klara sig på svenska. 
Höstterminen 1884 började hon 
föreläsa på svenska. I juni 1884 
fick hon tjänst som extra ordinarie 
professor under fem år, och när den-
na tidsperiod var till ända utnämndes 
hon i mitten av juni 1889 till professor 
på livstid. Året dessförinnan hade hennes 
dotter förenats med henne i Stockholm.
 På hösten 1888 lämnade hon in sitt viktigaste matematiska ar-
bete om en kropps rörelse kring en fast punkt –  ”Mémoires sur un 
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cas particulier du problème de la rotation d’un corps solide autour 
d’un point fixe, où l’intégration s’effectue à l’aide de fonctions  
ultraelliptiques du temps” – till en prisjury hos Vetenskapsakademi-
en i Paris, vilken i december belönade detta arbete med det synnerli-
gen prestigefyllda Bordinpriset.6 Att skriva denna uppsats hade tärt 
på Sofias krafter, och efteråt drabbades hon av en depression och 
begärde tjänstledigt för att kunna tillbringa våren i Paris. 
 I november 1888 invaldes hon som korresponderande ledamot av 
den kejserliga ryska vetenskapsakademin.
 I december 1890 begav sig Sofia till Sydfrankrike för att till-
bringa julferierna hos sin nära vän Maksim Kovalevskij, en avlägsen 
släkting till hennes man, som hon umgåtts flitigt med några år och 
troligen planerade att gifta sig med. I slutet av januari 1891 läm-
nade hon Sydfrankrike förkyld, men full av entusiasm och tillförsikt, 
för att återvända till Stockholm och sitt arbete. Det gick rykten om 
att Köpenhamn drabbats av smittkoppor, så hon tog en omväg hem. 
När hon återvänt till Stockholm, började hon torsdagen den 5 feb-
ruari genast arbeta. Den 6:e höll hon sin schemalagda föreläsning, 
och samma kväll deltog hon i en fest men gick hem tidigt för att 
hon kände sig dålig. Hon kontaktade Mittag-Leffler som skickade en 
läkare. Sedan vakade en sjuksköterska hos henne, och hon fick besök 
av Theresa Gyldén (hustru till astronomen Hugo Gyldén och en av 
Sofias akademiska supportrar i Stockholm), Mittag-Leffler och Ellen 
Key. Hon började själv tro att hon skulle dö och berättade därför  
detaljerat om sina planer. På morgonen den 10 februari 1891 avled 
hon i lunginflammation endast 41 år.
 Sofia gjorde social succé i Stockholm. Hon kom att umgås speciellt 
nära med Mittag-Lefflers syster Anne Charlotte Leffler. Tillsammans 
skrev de en pjäs i två delar Kampen för lyckan: två paralleldramer, 
som kom ut på svenska 1887. Anne Charlotte Leffler skrev också en 
biografi som kommit att spela stor roll för bilden av Sofia.7 En annan 
kulturpersonlighet hon umgicks med och tycks ha haft stort utbyte av 
var Ellen Key.
 Ändå var Sofia Kovalevskajas inställning till Stockholm och 
Sverige kluven. Hon var stolt över att som första kvinna i världen 
i modern tid ha utnämnts till professor vid ett universitet och hon 
hade goda arbetsvillkor, men hon fann svenskarna konventionellt 
småborgerliga och lite tråkiga. Hon saknade intensiteten i umgänget 
med sina radikala ryska vänner. Hennes svenska vänner kritiserade 
henne bland annat för att inte skapa ett vackrare och mera välordnat 
hem. Dagen efter att Anne Charlotte Leffler en gång besökt henne 
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och framfört sådan kritik, skrev hon ett brev till sin väninna som 
verkar säga mycket om hennes personlighet:

Anna Charlotta! Yesterday evening I had a pleasant proof that the 
critics are right who maintain that you have eyes for the bad and 
ugly, but not for the good and beautiful. Each stain, each scratch, 
on one of my old venerable chairs, even if hidden by ten antima-
cassars, is very certain to be discovered and denounced by you. 
But my really lovely new rocking chair cushion, which was in 
evidence the whole evening and which endeavored to draw your 
attention to itself, was not honoured by you with even a single 
glance.8 

Fastän Sofia snabbt lärde sig svenska, kände hon sig språkligt handi-
kappad. Hon förklarade för Anne Charlotte vilken lättnad det var att 
komma hem till Ryssland och känna sig ”befriad från det fängelse 
som hållit mina bästa tankar fångna”.9

 I Stockholm ägnade hon sin intellektuella kraft inte bara åt mate-
matiken utan började också skriva skönlitterärt, och särskilt i hem-
landet kom hon att uppskattas som en framstående samtidsförfattare. 
Litteraturkritiker har särskilt prisat hennes barndomsskildring som 
hon skrev på ryska under titeln Vospominanija detstva (Minnen från 
en barndom). När den skulle ges ut på svenska, föreslog dock vänin-
norna Theresa Gyldén, Ellen Key och Anne Charlotte Leffler att hon 
skulle ändra skildringen från jagform till tredje person och inte an-
vända riktiga namn. 1889 gavs den därför ut på svenska under titeln 
Ur ryska lifvet. Systrarna Rajevski.10 
 Sofia Kovalevskaja publicerade bara tio vetenskapliga artiklar, 
och av dessa var två en och samma artikel i en svensk respektive 
fransk version. Ändå gjorde hon viktiga insatser inom matematiken 
på två områden, rörande partiella differentialekvationer respektive 
om en kropps rörelse kring en fast punkt.
 Under senare år har Sofia Kovalevskaja blivit föremål för allt 
större uppmärksamhet, inte minst av feministiska forskare. I den här 
artikeln har jag främst utgått från Anne Hibner Koblitz både väl-
skrivna och djuplodande biografi från 1988 Convergence of Lives. 
Sofia Kovalevskaia: Scientist, Writer, Revolutionary. Nyligen har den 
kanadensiska novellisten Alice Munro behandlat Sofias liv i novellen 
”Too Much Happiness”. 
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Zhang Shenfu om  
Sofia Kovalevskaja
I sin artikel ”Den kvinnliga matematikern Kovalevskijs liv” skriver 
Zhang, att han i den europeiska traditionen funnit tre framstående 
kvinnliga matematiker, förutom Sofia Kovalevskaja också Hypa-
tia i antiken och fransyskan Marie-Sophie Germain (1776–1831).  
Av dessa tre ansåg Zhang att Sofia Kovalevskaja var den främ-
sta. Zhang beklagar att det är ännu svårare att finna framstående 
matematiker i den kinesiska traditionen än i den västerländska och 
säger sig önska att det ska dyka upp en kinesisk motsvarighet till  
Sofia Kovalevskaja. ”Om detta skulle ske, skulle det verkligen skänka 
glans åt Kina”, skriver han. 
 Sofia Kovalevskaja bekräftade Zhang Shenfus uppfattning att 
kvinnor inte alls är underlägsna männen. Som en modern intellekt-
uell kvinna var hon betydelsefull för Zhang Shenfus utveckling till 
en av de mest mångsidiga och självständiga kulturradikalerna i Kina 
under 1900-talet.
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Det var vackert och soligt när kryssnings-
fartyget Saga lade ut från Göteborg 
klockan sex på kvällen. Möte för Svenska 
Bokhandlareföreningen: ”Tvåhundratret-
tio bokhandlare och bokhandlarefruar 
från Ystad till Boden och ett 30-tal bok-
förläggare och bokförläggarefruar”, som 
tidningarna skrev, stämde upp i ”En bok-
mal älskar havets våg”. Året var 1954 och 

alla var där, alla utom en. Adam Helms saknades. Den yvige och 
skojfriske danskättade förlagsdirektören för Forum vars energi och 
gråsprängda skägg hade blivit en självklar del av den svenska för-
lagsvärlden höll i själva verket på att kliva in i en helikopter. Vid 
Vinga hann Helms ikapp Saga och landade på akterdäcket efter att 
först låtit Forumprospekt regna ned över bokhandlare och konkur-
renter (en hel del blåste så klart också ned i havet). Göteborgs-Postens 
fotograf förevigade den dramatiska händelsen innan han erbjöds en 
plats tillbaka på den återvändande helikoptern så att bilderna skulle 
kunna publiceras i morgondagens tidning. En ”välregisserad över-
raskning”, visserligen, men nästa dags artiklar bevisade Helms fram-
gång i att rikta stålkastarljuset mot honom själv.1

 I en föreläsning två år tidigare hade Helms förklarat att ”upp-
repa, upprepa, upprepa är all reklams lag”.2 Allra bäst är det dock 
om man får någon annan att upprepa ens budskap, och en sådan pub-
licitet skapade Helms på helt andra sätt än genom klassiska annonser. 
Helms blev en av de största marknadsföringspionjärerna inom den 
svenska bokbranschen och han blev det genom sin förmåga att ska-
pa uppståndelse runt sin utgivning och person. Han förstod mycket  
tidigt att boken måste vara något utöver en fysisk produkt, utöver dess K
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textmässiga innehåll. För att skapa ett värde som också var beständigt 
över en längre tid behövde boken omges av en händelse. De allra bästa 
av sådana ”händelser” såg till att fläta samman uppståndelsen med 
innehållet för att inte glömmas bort eller framstå som billiga tricks. 
Detta gällde inte bara böcker: ur den överraskande helikoptern steg 
överraskningarnas man. Om det var något som Helms upprepade  
under sitt liv var det främst en mycket medial oförutsägbarhet. 
 Att böcker, författare och till och med förläggare blev till me-
diala händelser var inget nytt ens 1954. På senare tid har vi fått  
erfara hur Dan Browns Da Vinci-koden (på svenska 2003) och Stieg 
Larssons Millenniumserie (2005–2007) fått enorma genombrott som 
ingen tillåts ställa sig likgiltig inför. Dock har marknadsföringshän-
delserna blivit allt mer virtuella. Under hösten 2010 började svenska 
medier rapportera om en svensk debutant, Jan Wallentin, vars bok 
Strindbergs stjärna som hade sålts till 16 länder för avsevärda för-
skott innan boken getts ut. Här skapades alltså en uppståndelse runt 
en bok som ännu var varken fysisk vara eller innehåll. Boken blev 
en ”snackis” och spred sig från mun-till-öra enbart som något som 
uppmärksammades för att vara känt. Om det blir en verklig försälj-
ningsframgång är lite för tidigt att säga.
 I ett allt extremare och snabbare mediekli-
mat kan det vara lätt att avfärda förlagens 
marknadsföring som cynisk bestsellerism. 
Problemet med detta är inte bara, som vi 
kan förledas tro, den förenklande upp-
fattningen att det ”var bättre förr”, 
men också den felaktiga idén att en 
aggressiv marknadsföring av popu-
lärkultur i grunden har förändrat 
marknadsföringens natur. Den mest 
påtagliga utvecklingen verkar vara 
mot en situation där bokens inne-
håll fjärmas från boken som händelse, 
något som i det långa loppet inte kan 
göra något gott för dess värde över tid. För 
att förstå förhållandet mellan marknadsföring 
och bokbranschen, och mellan händelse och innehåll, 
är Adam Helms ett bra ställe att börja.   
 Helms var en man vars långa karriär i förlagsbranschen, från 
1942 till 1980, innehöll ett otal spektakulära händelser som den där 
vid Vinga en varm majkväll.

I ett allt extrem-
are och snabbare 
medieklimat kan 
det vara lätt att 

avfärda förlagens 
marknadsföring 
som cynisk best-

sellerism. 

Axel Andersson Boken som händelse



124

Marknaden kommer till Sverige
Lite förenklat kan det sägas att historien om marknadsföring i Sverige 
har dominerats av en berättelse om annonsbyråerna. Det är således för 
det mesta grafiska reklamuttryck inom väl avgränsade institutionella 
ramar som står i fokus. Enligt denna berättelse var svensk marknads-
föring tämligen statisk innan en ”kreativ revolution” inträffade under 
1960-talet, främst företrädd av radikala byråer som Svenska Tele-
grambyrån i Malmö och Arbmans i Stockholm. Inspirationen kom 
från ett nytt reklamspråk i USA där Bill Bernback och Ned Doyle på 
DDB hade skapat en ikonisk Volkswagen-kampanj, ”Think Small”, 
1959. Reklamen blev nu symbolisk snarare än faktisk, startskottet på 
en virtualisering som underlättade en rörelse där varumärken gjor-
des till psykologiskt pregnanta representationer av mer eller minde 
subliminala värden. Denna utveckling från ”produktionsåldern” till 
”marknadsåldern” accentuerades genom det föråldrade returprovi-
sionssystemet. Systemet gick ut på annonsbyråer förmedlade reklam 
till tidningarna som i sin tur betalade provision tillbaka. Detta främ-
jade inte kreativiteten på välmående byråer och systemet avvecklades 
1965.3

 Ett modernt tillägg till marknadsföringshistoria sett genom 
annonsbyråernas perspektiv är att helhetssynen på reklam och varu- 
märkesbygge (under namn som ”integrerad kommunikation”, 
”samverkande reklam” och ”360 graders varumärkesbygge”) rep-
resenterar något nytt och revolutionerande. Nya medier spelar  
enligt denna beskrivning en avgörande roll för nya grepp som ”vi-
ral marknadsföring” där ett rykte (planterat eller ej) kan sprida sig 
blixtsnabbt genom nätbaserade sociala medier. Marknadsföring och 
varumärkesbygge gavs liknelser som anspelade på lättsmittande virus 
på 1990-talet, men frågan är om nya medier har inneburit kvalitativa 
förändringar. Varumärken har byggts under en lång tid genom att 
skapa en händelse som diskuteras på icke-digitala gator och torg.
 Det amerikanska konceptet, och ordet, ”marketing” kom till 
Sverige redan på 1920-talet.4 Det var under denna tid som marknads-
föringen psykologiserades och tillämpades medvetet och systematiskt 
i USA, främst genom pionjären Edward Bernays vars faster var gift 
med Sigmund Freud, psykoanalysens fader. Men, som Tom Björklund 
skrev i sin Reklam i svensk marknad (1967), så var det egentligen inte 
ens då något nytt med att företagen rationellt arbetade för att erövra 
marknadsandelar för en ny märkesartikel i ett klimat av konkurrens. 
Björklund framför exemplet med företaget Barnängen vars varor var 
varumärkta, konsumentförpackade och marknadsförda så tidigt som 
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i slutet av 1860-talet, långt innan varumärken ens registrerades och 
reglerades av staten (vilket skedde 1885 med Kungl. Patentbyråns 
grundande).5

 Det är slående att Tom Björklund innan sin magistrala avhand-
ling hade varit reklam- och marknadschef på Nordiska Kompaniet. 
Han kom alltså inte från annonsbyråvärlden. Kanske kan annons-
byråerna ses som ett tämligen konservativt element inom svensk 
marknadsföringshistoria innan 1960-talet. Det faktum att företa-
gens marknadsavdelningar framstår som mer kreativa än dåtidens 
annonsbyråer gör det problematiskt att dra allt för stora växlar på 
byråernas uppvaknande. En kollega till Björklund, Bertil Andersén, 
som var reklamchef på bland annat Stomatol, genomförde till exem-
pel under 1900-talets först hälft ytterst avancerade marknadsförings-
kampanjer med ljusreklam, ballonger samt radio- och bioreklam. 
 I marknadsföringstanken ryms idén att det krävs mer än reklam 
(köpt utrymme) för att skapa ett varumärke och det var detta som 
Andersén och hans kollegor hade förstått. Denna ”obetalda reklam” 
har en uppsjö olika namn; ”public relations” (PR) eller ”goodwill”. 
Det går också att kalla det för ”publicitet” som har fördelen att det är 
värdeneutralt och endast betyder att ”göra något känt” (från latinets 
publicitatem). Engelskans ”publicity-stunt” (ett begrepp från Bernays 
1920-tal) betyder således att göra något känt genom en händelse. 

Skillnaden mellan betald reklam och gratis publicitet 
är dock inte helt enkel. Det finns alltid en kost-

nad, men förhoppningen är att journalister 
och allmänhet ska komma till undsättning 

och sprida nyheten och varumärket utan 
ersättning (som journalisterna ombord 
på Saga när Helms landade med he-
likoptern). Publicitets-stunts som ska-
par en händelse, en ”hype”, är kan-
ske det mest kostnadseffektiva sättet 
att snabbt etablera en produkt. Detta 
är något som bokbranschen länge haft 

kunskap om, en bransch som har blivit 
mer och mer beroende av marknadsföring 

och som ständigt måste etablera nya varor. 
Boken är också ett intressant exempel eftersom 

den fysiska produkten och upplevelsen av den har 
varit tämligen konstant i jämförelse med andra konsumtionsvaror. 
Ofta var händelser kopplade till en bok det område som bäst lämpade 
sig för innovation.

Ofta var 
händelser kopplat 

till en bok det 
område som bäst 
lämpade sig för 

innovation.
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Svalan och världskriget
När Tredje Rikets arméer rullade in Polen i september 1939 gick en 
kollektiv rysning genom styrelserummen på de svenska företagen. För 
reklambranschen var kriget katastrofalt eftersom reklamen ofta var 
det första som fick stryka på foten när konsumtionen både frivil-
ligt och tack vare statlig styrning minskade. Undsättning kom genom 
att reklammakarna inlemmades i statens maskineri liksom mycket 
av den privata affärsnäringen. Istället för att marknadsföra konsum-
tionsvaror fanns det helt andra ändamål som reklamens psykologiska 
tekniker kunde användas till. Det bästa exemplet är ”en svensk tiger” 
av Statens Informationsstyrelse från 1941 som kombinerade mellan-
krigstidens paradgren att skapa slogans med en slagkraftig visuell 
symbol. 
 Bilden av krigstiden som en period då konsumismen ströps och 
reklamarna fick jobb av staten är i stora drag korrekt men saknar en 
del av det svenska näringslivet: bokbranschen. För förlagen blev fyr-
tiotalet en guldålder. Boken behövde inte konkurrera mot så många 
andra konsumtionsvaror, det gick inte att resa och vad bättre än att 
kura skymning i läshörnan under en så grå och orolig tid. Per I. Gedin 
har kallat fyrtiotalet för ”den sista stora perioden för den tradition-
ella bokutgivningen”,6 men branschen nöjde sig inte riktigt med att i 
skyddad verkstad endast fortsätta som tidigare och håva in vinsterna. 
Det går också att se tiden som en i vilken marknadsexperiment kunde 
utföras med lite större spelrum.
 Samma dag som Hitlers arméer korsade den polska gränsen, den 
1 september 1939, började Adam Helms sin nya anställning på den 
Bonnierägda Importbokhandeln i Stockholm. Efter inte särskilt fram-
gångsrika studier på den prestigefyllda internatskolan Herlufsholm 
hade Helms börjat i bokbranschen i Köpenhamn som 19-åring, 
1923.7 Vid sidan av lärlingstid och anställningar vid bokaffärerna 
Gad, Linds Efterfølger och Haase hade han varit lärare i Boghand-
lerfagskolen och engagerat sig i Danska Bokhandlarmedhjälpare-
föreningen. Engagemanget för bokbranschen, och i Föreningen  
Norden, ledde till att han under 1930-talet kom att träffa Greta  
Nilsson som arbetade för Sandbergs bokhandel på Östermalm i Stock-
holm. Paret förälskade sig och Helms lämnade sin danska familj för 
att bli ansvarig för dansk och norsk litteratur på Importbokhandeln. 
Greta Nilsson hade under tiden (1937) avancerat till att bli försälj-
ningschef på Bonniers. Hon skulle bli kvar i koncernen fram till 1968. 
 Det dröjde inte länge innan Helms började skissa på en idé om en 
bokklubb i Bonniers regi. Målet var att kombinera ett antal böcker 
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och skapa en händelse kring dessa som förhoppningsvis skulle locka 
köpare till att inhandla böckerna. Klubben var likt en automatiserad 
vän som kom med goda råd. Fördelarna var uppenbara. Istället för 
att behöva göra reklam för varje bok individuellt kunde en ansträng- 
ning göras för flera verk samtidigt genom att bygga upp ett varumärke 
som fungerade som ett paraply. Detta blev också ett utmärkt sätt att 
sälja ett förlags backlist då ”gamla” böcker kunde sättas i ett nytt 
sammanhang samt locka nya människor till varan (boken) genom att 
den såldes på ett nytt sätt.
 Bokklubbsidén var givetvis äldre än Helms, men hans speciella 
begåvning låg i att mycket noggrant studera branschens historia. En 
yvig och gemytligt slarvig yta dolde en skarp analytiker som själv  
byggde upp en världsunik boksamling om förläggar- och bokbran-
schen. Intresset för marknadsföring delade han också med sin nya fru 
som säkerligen hjälpte till med sina avsevärda kunskaper. Hon hade 
fått i uppdrag att ta fram idéer för en ny bokklubb men då hon inte 
hade tid överlät hon arbetet till sin man som hade mer av den varan 
då danska och norska böcker slutat komma efter de tyska invasioner- 
na. Bonniers var i själva verket sent ute. De hade 1932 gjort ett försök 

Är ni nöjd med vad ni ser, när ni betraktar er själv i spegeln? Forumfolket med 
Adam i spetsen kampanjar 1968 för Kåre Rodahls ”Lev och lev längre – en bok för 
alla som klagar över trötthet”. Foto: Margareta Bergquist
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med ”Svenska Bokklubben”, men denna hade lagts ned efter 27 ut-
givna titlar. Richard Gutman hade 1940 hjälpt Tidens förlag att star-
ta vad som då var Sveriges enda bokklubb och använda moderna 
marknadsföringsmetoder som reklamfilmer för att bygga detta varu-
märke.8 
 Adam Helms utsågs till reklamansvarig för Bonniers bokklubb 
som fick namnet Svalan och som startades på nyåret 1942. Lanse-
ringen följdes av en massiv reklamkampanj som i mångt och mycket 
blev Helms elddop. Försäljningen av prenumerationerna skulle ske 
genom bokhandeln och det skickades ut en kvarts miljon prospekt 
och skärmutställningar.9 Tolv volymer ingick i årets erbjudande (en 
per månad som klubbmedlemmarna kunde köpa för ett billigt pris – 
de tecknande sig för minimum 6) och framgången var nästan omedel-
bar. Svalan kunde ta emot 48,000 medlemmar, i september 1942 hade 
klubben 45,000 och nästan inga böcker kvar att sälja.10 När årets sis-
ta dag kom hade Svalan för Bonniers räkning sålt 400,000 volymer11 
vilket även med de avsevärda belopp som satsats på reklam måste ha 
inneburit en strålande ekonomisk framgång.
 Krigets mest osäkra och skrämmande år såg alltså framväxten 
av ett viktigt svenskt varumärke, Svalan, som åtföljdes av en mas-
siv marknadsföringskampanj. Att det största bokförlaget startade en 
bokklubb var givetvis en händelse i sig själv, men Helms och hans 
kollegor tänkte också längre än så och verkar ha försökt att sam-
mankoppla böckerna i serien med andra händelser för att på så sätt 
dra nytta av obetald publicitet. Böckerna valdes helt enkelt i många 
fall för att de var aktuella. Inte nya, men ändå färska. Det gällde 
utnyttja det område där varan (boken), innehållet (texten) och hän-
delsen (tiden) möttes; svälja den moderna produktens kärna som kan 
kallas ”värde över tid” (där värdet inte endast behöver vara ekono-
miskt, men också symboliskt och intellektuellt). Under arbetet med 
Svalan förlängde Helms bokens värde över tid, då inte endast genom 
att ge ut gamla böcker med ett nytt varumärke (Svalan) utan också 
genom att använda filmmediet.
 Svalanutbudet 1942 utgjordes av tio böcker i tolv volymer (två 
böcker var i dubbelvolymer). Av dessa tio hade fem kommit på bio, 
ofta tätt i tid med Svalanutgåvan. Ett utmärkt exempel är Fallet 
Ingegerd Bremssen, en mycket uppmärksammad roman om en 
våldtäkt skriven av Dagmar Edqvist som Bonniers gett ut 1937. Den 
blev Svalans bok för april. Anders Henrikssons film efter samma om-
diskuterade bok (med Sonja Wigert) hade haft premiär den 11 mars. 
Det må ha varit en enkel tid att vara bokförläggare, men detta betyd-
de inte att böckerna sålde sig själva. Vad som kan skymtas i arbetet  
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bakom böcker som Edqvists och de andra i Svalan är snarare ett hel-
hetstänkande när det gäller marknadsföring och varans livscykel.

Forumbiblioteket och klassiker-
skapande
Fyrtiotalet blev en hektisk tid för Helms. Bonniers tog en chansning 
som lönade sig när de gjorde honom ansvarig för Svalans marknads-
föring. De var heller inte sena att premiera hans framgång. Två år efter 
klubbens lansering, 1944, blev Helms anställd som chef på ett nystar-
tat dotterförlag. Helms levererade i maj 1943 ett detaljerat förslag på 
ett förlag som skulle ge ut främst litteratur i översättning. Bonniers 
hade ett inarbetet varumärke när det gällde inhemsk skönlitteratur 
men det nya bolaget skulle kunna bygga upp ett nytt varumärke för 
en del av den litteratur som köptes in från utlandet. Det gällde alltså 
att diversifiera och utöka Bonniers varumärke för att kunna hitta en 
ny publik och samtidigt undvika att Bonniers fick en alltför iögonfal-
lande dominans på marknaden. Namnet blev ”Forum” som på latin 
träffande nog betyder en öppen yta, ett torg, där idéer och varor kan 
debatteras och saluföras. Det värde som Forum ofta anspelade på 
skulle också ofta bli både symboliskt och intellektuellt, vid sidan av 
att ständigt vara en spridare av varor. Denna återkoppling till icke-
ekonomiska värden var ytterligare ett sätt att öka varans totala värde 
över tid.
 Förlaget Forum blev från starten sammankopplat med klassi-
kerserien Forumbiblioteket. Det var en ytterst ambitiös satsning att  
bygga upp ett tillgängligt svenskt bibliotek av klassiker såsom det 
brittiska Everyman’s Library, grundat 1906 av Joseph Dent. Dents 
devis hade varit att man för bara fem pund skulle kunna köpa 100 
böcker (en bok kostade en shilling) och således en intellektuell rike-
dom för ett helt liv. Ett stabilt värde över tid, så att säga. Liksom med 
Svalan tog Helms en existerande idé och satsade allt på att repro-
ducera, och förbättra, en framgång.
 Redan den första boken som Helms gav ut i sitt klassikerbiblio-
tek, Ernest Hemingways Klockan klämtar för dig, visar att hans störs-
ta motivation inte bara var att ge ut riktigt klassiska texter utan också 
att själv skapa klassikerna. Hemingway var givetvis en världsberömd 
författare, men For Whom the Bell Tolls var bara fyra år gammal. 
Bonniers hade redan gett ut den svenska översättningen av Thorsten 
Jonsson både 1941 och 1942. Vad som lockade Helms att påbörja 
en serie av förhoppningsvis tidlösa klassiker med Hemingways bok 

Axel Andersson



131

var den svenska premiären av Sam Woods filmatisering av romanen 
som hade premiär i Sverige den 28 april 1944. Att Ingrid Bergman 
(inte särskilt övertygande som spanjorska) spelade den kvinnliga  
huvudrollen vid sidan av Gary Cooper garanterade att filmen skulle 
få stor publicitet.12 
 Forumbiblioteket innehöll också, givetvis, ”riktiga” klassiker med 
tidigare översättningar som Karin Boyes översättning av Bergtagen, 
Britt G. Hallqvists Faust, Tage Aurells Rött och svart och Sven Stolpes 
Tankar av Pascal. Utgåvorna var av enhetlig design med alagreckram 
som utstrålade klassicism. Helms anspelade tydligt på ett symboliskt 
bildningsvärde och skapade således något som fick Bonniers backlist 
att framstå som något uppburet och förnämt. Som varumärkesbygge 
var det genialt. Serien blev också långlivad (fortsatte fram till 1999) 
och blev en självklar del i hemmens bibliotek. Många såg arbetet som 
en kulturgärning, vilket det vid sidan om god marknadsföring givetvis 
var. Per Wästberg ondgjorde sig i tidskriften Försvarets bibliotek 
1957 över att tidningarna skrev så lite om klassikerutgivningen (fler 
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Adam Helms skådade ständigt ut mot det internationella marknaden och var ett 
givet inslag på de stora bokmässorna ute i världen. Arbetet med internationella 
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förlag kom att följa trenden) och att det enbart var genom reklamen 
som man informerades om alla fantastiska böcker som gavs ut.13 Att 
de absoluta storsäljarna snarare än Catullus blev Jerome K. Jeromes 
Tre män i en båt, Axel Munthes San Michele och John Steinbecks 
Riddarna kring Dannys bord var dock ett tecken på att innehållet inte 
alltid var lika klassiskt som omslaget.14 En bok som rättmätigt måste 
uppmärksammas är Kinesiska tänkare (1952) av Alf Henriksson och 
Hwang Tsu-Yüs som introducerade en för gemene man helt ny filo-
sofi och sålde fantastiska 10 000 exemplar på två år, 23 000 på tio.
 Värde över tid var helt klart i Forumbiblioteket symboliskt, in-
tellektuellt och ekonomiskt. Helms jobbade oförtrutet på att själva 
varumärket ”Forumbiblioteket” skulle frodas genom att grundligt 
fira dess bemärkelsedagar. För 20-årsjubileet publiceras en special-
volym med presentationer av 112 böcker i biblioteket (de som fanns 
kvar i lagret). Boken såldes för två kronor, Helms tog alltså betalt för 
reklamen – ett koncept han skulle återvända till. Fem år senare, 1969, 
firades 25-årsjubileet på Operakällarens rotunda med mottagning 
och supé. Då hade 140 titlar publicerats och över två miljoner voly-
mer av klassikerbiblioteket sålts. Helms passade också på att släppa 
sin självbiografiska bok En förläggare fattar pennan samt ytterligare 
en jubileumskatalog med förord av Professor Staffan Björck. Själva 
tillställningen för 500 branschfolk och journalister kostade 22 290 
kronor noterade Nellinge och Helms noggrant efteråt. De tillade 
att detta motsvarade en helsidesannons i Dagens Nyheter, men att 
tidningsskriverierna om händelsen i pressen efteråt hade motsvarat 
fyra och en halv sidor i DN. Bakom den kaotiska ytan visste Helms  
mycket väl hur han skulle få pengarna spenderade på marknadsföring 
att föröka sig själva.

Kon-Tiki och Sigma – 
varumärkningsövningar
Vid slutet av 1940-talet hade Helms lanserat tre starka varumärken 
inom den svenska förlagsvärlden, Svalan, Forum och Forumbiblio-
teket, väl medveten om vikten av marknadsföring. Det var visserligen 
en framgång, men ändå bara utvecklingar av existerande koncept. 
Nu var det dags för Helms att skapa något alldeles eget. Den nors- 
ke äventyraren Thor Heyerdahl hade drivit över Stillahavet på en 
flotte 1947 och året därpå (innan boken var färdig) sålde hans norske 
förläggare rättigheterna till Bonniers. Då Helms förstod att Bonniers 
inte riktigt visste hur de skulle förhålla sig till boken då de hade flera  
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andra reseskildringar på gång övertalade han med Gretas hjälp Kaj 
Bonnier att han skulle få överta rättigheterna. Helms hade aldrig  
tidigare gett ut en reseskildring men anade att Heyerdahls text gav 
alldeles speciella möjligheter.
 Heyerdahls bok om Kon-Tiki blev en braksuccé i Sverige med 
fenomenala 100 000 utgivna exemplar på ett år.15 Helms hade skapat 
sin första bästsäljare. Hans koncept var att med hjälp av reklam och 
publicitet skapa ett varumärke som boken var en del av. Snarare än 
att köpa en reseskildring skulle publiken således köpa del av en posi-
tiv känsla som fanns i varumärket. Heyerdahl hade redan gett Helms 
ett slagkraftigt namn, ”Kon-Tiki”, och en illustration (en stiliserad 
ritning av en sydamerikansk staty). Helms själv förvandlade med dess 
hjälpmedel flotten till ett varumärke. Produkten anspelade på exoti-
cism och äventyr, så det fanns en stark sammankoppling till inne-
hållet, men Kon-Tiki blev också en stor händelse, en given snackis 
på tidningarna och bland folk. Helms marknadsföringskampanj med 
dess reklam, utställningar och stunts eller jippon (och devis: ”en klas-
siker i vardande”) blev så framgångsrik att den kopierades både i 
Storbritannien och i USA och hjälpte till att göra Kon-Tiki till ett 
världsomspännande varumärke. 
 Att förvandla en exotisk reseskildring till ett varumärke under 
det gråa fyrtiotalets sista år var kanske egentligen en mindre bedrift 
än när Helms bestämde sig för att få den svenska befolkningen att 
läsa matematikhistoria tio år senare. Den amerikanske matematikern 
James R. Newmans fyra volymer stora verk om matematikens histo-
ria från egyptierna till Einstein hade getts ut 1956. 
Trots idel avrådanden bestämde Helms att ge 
sig i kast med en svensk publicering. Vis-
serligen hade böckerna sålt väl i USA, 
men hur många svenskar fanns det 
som skulle vara beredda att betala 
260 kronor för verket (i dagens pen-
ningvärde mer än tio gånger samma 
belopp)?
 Helms var lika lite bevandrad 
i matematikens sköna värld som 
större delen av den tilltänkta publik-
en och försökte istället sammankoppla 
händelsen, för en sådan ville han skapa, 
mer med varan än med innehållet. Det förs- 
ta steget var att uppfinna ett varumärke. Efter 
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att ha funderat på ”pi” valdes Sigma, summa inom matematiken och 
den 18:e grekiska bokstaven (∑). Bokstaven kunde således användas 
typografiskt som en logotyp. 张 Verket utgavs i sex volymer 1959–60, 
vackert formgivna av Lennart Rodhe. Den verkliga snilleblixten var 
att den första volymen kom med en box med fem attrapper. Boxen 
kunde ställas i bokhyllan och signalera bildning direkt, samtidigt så 
hjälpte det till att uppfostra köparna om nödvändigheten av att alla 
sex volymer måste inhandlas.
 En reklamkampanj åtföljde givetvis lanseringen av Sigma och 
snart hade Helms rott sitt omöjliga projekt i hamn. Det kanske var 
det smått absurda i försöket att skapa en försäljningssuccé av över 
2,600 sidor matematikhistoria som också fick tidningar och allmän-
het att diskutera, men först och främst var det en skicklig marknads-
föringskampanj. Trots framgången så skulle Sigmas värde över tid 
vara tämligen begränsad bortom de sex volymerna. Det fanns till ex-
empel väldig små utsikter att göra en spännande film om handlingen. 
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Återkopplingen mellan händelsen och innehållet var för skralt. När 
det gällde Kon-Tiki fungerade det mycket bättre. Heyerdahl fortsatte 
också att leverera äventyr och böcker så Helms kunde dra nytta av 
varumärket Kon-Tiki gång på gång. Helms försökte sig inte ens på 
Newmans nästa bok om Kurt Gödels ofullständighetssats.
 Under Forumtiden var Helms också i framkanten när det gällde 
internationella samtryck, Skeppet av Björn Landström från 1961 var 
det mest framgångsrika exemplet. Han odlade också kontakter med 
viktiga författarskap som Cora Sandel (Sara Fabricius) och Doris 
Lessing. Samtidigt som han var en mångfacetterad figur som på inget 
sätt kan reduceras till bara en reklamman går det också att se att han 
under perioden förvandlade sig själv till ett varumärke. Hans indivi-
duella särdrag var redan starkt, den yviga framtoningen och den svår-
begripliga danskan, och till denna hade han en distinkt röd jaktkeps 
från England som gjorde honom lättupptäckt där han skyndade fram. 
Med en lång rad publicitet-stunts så var han också säker på att han 
följdes av en tacksam skara journalister som visste att runt Helms 
hände det saker att skriva om. Helikopterfärden ut till Saga vara bara 
ett av Helms många jippon, dock kanske det mest spektakulära.

Förlagskrisen, kvinnorörelsen och 
den perfekta katalogen
Fredagen 16 april 1971 gjorde Helms sin sista arbetsdag på Forum. 
Bonniers hade stränga regler om pensioneringsåldern och Helms var 
67 år. Han hade varit på Forum i mer än sexton år och nu tog Kjell 
Peterson över. Efter en sista sväng förbi kontoret på söndagen för att 
lämna nycklarna åkte Helms med fru till Jerusalem Book Fair där de 
skulle stanna i två veckor. Den svenska bokbranschen var mitt upp i 
en katastrofal ekonomisk svacka och det var på många sätt en idea-
lisk tidpunkt för att dra sig tillbaka efter ett långt och framgångsrikt 
yrkesliv, men Helms åkte inte till Israel för att säga adjö till sina in-
ternationella kollegor utan för att få nya idéer. När han återvände till 
Stockholm steg han in till helt nya kontorslokaler på Barnhusgatan 3, 
förlaget Trevi hade kommit till världen.
 Tillsammans med en viktig medarbetare på Forum, förläggaren 
Solveig Nellinge, bestämde sig Helms alltså för att ge sig ut på ett 
sista äventyr (också det med ett latinsktklingande namn – Trevi efter 
Fontana di Trevi).张 Det blev ett litet förlag, delvis finansierat genom 
att konstsamlaren Helms sålde en Fernand Léger. 张 Förlaget skulle ge ut 
litteratur som Helms och Nellinge trodde på, delvis genom ett samar-
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bete med Bra Böcker i Höganäs rörande lite mera ”lättviktig” litte-
ratur. För Trevis egna utgivning (med Seelig) fick Helms och Nellinge 
med sig en hel del författare från Forum, vilket inte sågs med blida 
ögon från Bonniers. Helms kunde dock sin förlagshistoria; författaren 
hade rätten att fritt välja efter eget huvud. Av de sex första böckerna 
var fyra av författare tidigare utgivna på Forum: Doris Lessing, Edna 
O’Brien, George Borgström och Fride Antoni. Att Antonis konsum-
tionskritiska bok var Den värnlöse konsumenten är också en liten 
fingervisning om att Helms visste hur vindarna skulle blåsa under det 
radikala 1970-talet. 张
 Med sitt lilla förlag lyckades Nellinge och Helms ge ut 100 böcker 
på tre och ett halvt år. Den 100:e boken var Sylvia Plaths Glaskupan 
i översättning av Christina Liljencrantz som sålde 30 000 exemplar 
på mindre än två månader. Trevis utgivning var från första bör-
jan till stor del, om ej exklusivt, inriktad på ny litteratur skriven 
av kvinnliga författare: ”en linje [profil] är en förutsättning för all 
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Adam Helms var alltid intresserad av att använda filmens strålglans, här 
med Lauren Bacall vid tiden för Trevis utgivning av hennes självbiografi i 
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verkligt framgångsrik förlagsverksamhet” som Helms skrivit redan 
1969. 张 Märta Tikkanens Vem bryr sig om Doris Mihailov kom ut 
samma år som Sylvia Plath, 1974, och den första volymen i Anaïs 
Nins dagböcker (i översättning av Britt Arenander) året därpå. 
Trevis kataloger från 1970-talet är som en kulturhistorisk förteck- 
ning av en revolutionerande våg av kvinnliga författarskap: Margaret 
Drabble, Eva Seeberg, Marianne Alopaeus, Maria Wine, Gail God-
win, Maya Angelou, Gillian Freeman, Ebba Haslund, Grace Paley. 
Tre Trevi-författare skulle också bli nobelpristagare: Toni Morrison 
(1993), Elfriede Jelinek (2004) och Doris Lessing (2007).
 Mycket av den viktiga kvinnosakslitteraturen publicerades på 
Trevi och 1978 gjorde Nellinge och Helms en boklång katalog för 
Trevi som i mångt och mycket liknande Forumbibliotekets kataloger 
som de också arbetat tillsammans med. Titeln blev Kvinnor skriver 
och på framsidan fanns Jane Barks illustration för Plaths Glaskupan 
föreställande en allvarlig kvinna kontemplerande i gräset under ett 
fikonträd. Inuti fanns texter av Trevis kvinnliga författare om kvin-
nor och litteratur samt korta introduktioner. Det blev en antologi av 
den brännheta kvinnosakslitteraturen, och strålande reklam. Boken 
skickades till branschfolk, journalister och debattörer. Den såldes 
också i handeln för tio kronor.
 Responsen på Kvinnor skriver blev omedelbar. Det blev åtskilliga 
spaltmeter i tidningarna och breven strömmade in till Barnhusgatan, 
främst från vanliga kvinnor som tackade för den revolutionerande 
kulturgärningen. Tidpunkten för Nellinge och Helms katalog kunde 
inte ha varit bättre. Kvinnofrågan hade en given plats i kulturdebat-
ten. Bland korrespondensen fanns också smått avundsjuka men upp-
muntrande brev från Helms och Nellinges kollegor som gratulerade 
dem över bedriften att skapa en sådan uppstån-
delse och för att de lyckats ta betalt för sin 
egen reklam. 
 Kvinnor skriver var ett utmärkt 
sätt att bygga Trevis varumärke som 
kvinnolitteraturens främsta förlag 
i Sverige. De låg precis rätt i tiden 
och genom att skapa en händelse 
runt deras utgivning kunde de öka 
böckernas värde över tid, ett värde 
som till lika stora delar var symbo-
liskt, intellektuellt och ekonomiskt. 
Här fanns det en mycket tydlig åter- 

Det blev en 
antologi av den 

brännheta kvinno-
sakslitteraturen, 

och strålande 
reklam. 
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koppling till innehållet och dess samhälleliga och idémässiga be-
tydelse. Att detta värde var bestående vittnar den beständiga vikten 
av de författarskap som Trevi gav ut. Publikationen Kvinnor skriver 
illustrerar också att det inte behöver finnas något motsatsförhål-
lande mellan de ekonomiska och kulturella värdena. Ett långsiktigt 
och holistiskt marknadsföringstänkande är ett neutralt redskap. I 

Axel Andersson

Adam Helms på bokmässan i Frankfurt 1979. För en man som ständigt kom sent till 
sina möten hade han en märklig förmåga att ligga rätt i tiden.
Foto: Annelie Eldh
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fallet Helms och Nellinge var det tydligt att de också brann för den  
litteratur som de gav ut under vad som var en ytterst osäker tid inom 
den svenska förlagsvärlden. Kvinnor skriver blev också namnet på en 
Trevi-serie som gavs ut mellan 1981 och 1987 (då den döptes om till 
Fontänpocket). 张
 Adam Helms insjuknade under sommaren 1980 och dog den 2 
september efter ett intensivt och framgångsrikt liv i den svenska bok-
branschen. En udda fågel vars värv än idag påminner oss om att bo-
ken måste flätas samman med dess tid, både som fysisk vara (bok) 
och som innehåll (text). 
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Fotnoter
Ett stort tack riktas till Bodil Edvardsson och Per I. Gedin som så 
frikostigt bistått med tid, kunskaper och insikter för att göra denna 
text möjlig.

1 ”250 bokhandlare satt i samma båt”, Göteborgs-Posten, 28 maj 
1954. ”Bokförläggare landade med helikopter på Saga”, Ny Tid, 
28 maj 1954. ”Eksentrisk forlagsdirektør landet på båt med he-
likopter”, Verdens Gang, 28 maj 1954.
2 Adams Helms, Kollektiv reklam: föredrag vid ”Vadstenamötet” 
Svenska Bokhandlarföreningens studiedagar den 22–25 maj 1952 
(Stockholm: Forum, 1952), 17.
3 Lars Arvid Boisen, Reklam – den goda kraften (Stockholm: Eker-
lids Förlag, 2003), 23 och 27. I Per Gedins självbiografi finns det 
en målande beskrivning av annonsbyrådirektörer i ”plaboyskor, 
kamelhårsulstrar och bilar av märket Jaguar” som kunde avslapp-
nat ösa ur en guldgruva under provisionstiden. Per I. Gedin,  
Förläggarliv (Stockholm: Bonnier, 1999), 140. 
4 Tom Björklund, Reklamen i svensk marknad 1920–1965, Band 
1 (Stockholm: Norstedts, 1967), 97.
5 Ibid., 99 och 149.
6 Per I. Gedin, Litteraturen i verkligheten: om bokmarknadens his-
toria och framtid (1975; Stockholm: Norstedts, 2010), 83.
7 Herman Stolpe och Sven Stolpe, Svenska bokförläggare i när-
bild: En bok om litterär affärsverksamhet (Uddevalla: Zinder-
mans, 1964), 61–62.
8 Adam Helms, Världens största klubb: bokklubbarna (Stock-
holm: Trevi, 1975), 107–111.
9 Albert Bonnier Cirkulär, Nummer 2, 1942.
10 Albert Bonnier Cirkulär, Nummer 38, 1942.
11 Albert Bonnier Cirkulär, Nummer 58, 1942.
12 Ett annat exempel från det första året var John Steinbecks 
Riddarna kring Dannys bord (Tortilla Flat) från 1935, översatt 
1938, och filmens svenska premiär inträffade den 6 december 
1943.
13 Per Wästberg, ”Klassiker och andra boknyheter” i Försvarets 
bibliotek, No 1–2 (1957).
14 Helms gav också ut favoritförfattare som Thor Heyerdahl och 
Cora Sandell i Forumbiblioteket samt böcker som tidigare getts 
ut av Svalan. Ett bra exempel är Jag minns min gröna dal (How 
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Green Was My Valley) av Richard Llewellyn som kommit i en 
Bonnierupplaga 1940, i Svalan 1942, och i Forumbiblioteket 
1947.  
15 Historien om Helms och Kon-Tiki finns att läsa i: Axel Anders-
son, ”Att skapa en bästsäljare: Adam Helms och Thor Heyer-
dahls Kon-Tiki” i Biblis, nr. 39 (Hösten 2007), 35–39. Axel An-
dersson, A Hero for the Atomic Age: Thor Heyerdahl and the 
Kon-Tiki Expedition (Witney: Peter Lang, 2010), 58–63.
16 Adam Helms, En förläggare fattar pennan (Stockholm: 
Forum, 1969), 72–73.
17 Nellinge anställdes som reklamchef på Forum 1958. För mer 
om Trevis grundande se: Maria Åslund, ”Innan bilden bleknad: 
Trevi – en förlagshistoria”, C-uppsats vid Linköpings univer-
sitet, 2003, 7–11.
18 William Nygard, ”Adam var et uvanlig menneske” i Innan 
bilden bleknar: några röster kring Adam Helms (Stockolm: 
Trevi, 1981), 74.
19 Helms hade också gett ut Rosser Reeves Reklam med real-
ism (Reality in advertising) redan 1962, en banbrytande bok 
från året därpå som argumenterade för att reklamen måste vara 
sann. Det var bättre att lägga pengar på att göra varan bättre än 
att kosta på dyra reklamkampanjer eftersom en marknadsföring 
av en dålig vara riskerade att få negativ publicitet.
20 Ibid., 10.
21 Åslund, 13–14
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What happened to that beautiful 
girl? 
– Nellingearkivet i Stockholms universitetsbibliotek
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När Elfriede Jelinek fick Nobelpriset 2004 
skrev Märta Tikkanen en kort notis i 
Dagens Nyheter: ”Förläggaren bakom 
Jelinek. Inte bara författaren saknades vid 
banketten.”1 Märta Tikkanen ville påmin-
na om förläggaren Solveig Nellinge, som 
hade gått bort några år tidigare. 
 Bokförlaget Trevi hade redan 1987 
givit ut Jelineks Pianolärarinnan, därefter 

Lust 1990 och De utestängda 1992. ”Det var ingen tillfällighet”, 
skriver Tikkanen, ”att Solveig Nellinge introducerade ett författar-
skap som konsekvent har syftat till att bryta ner fördomar, upp- 
blåsthet, besservisseri. [ … ] Och det var ingen pose – i med- och 
motgång fick Treviförfattarna känna att böckerna var en gemensam  
angelägenhet. Det kom små brevlappar, klipp som kunde intresse-
ra, färska böcker. En plötslig kram i form av en höstbukett just när 
varma tankar behövdes som bäst. Solveig var en affärsbegåvning. 
Hennes kontaktnät var noga uppbyggt, hon visste hur hon skulle få 
upp nyckelpersoner på sina Frankfurtpartyn. Och hon var inte att 
leka med när hon förpassade någon ut i kölden.” 
 I en intervju, inför ett annat Nobelpris långt tidigare, beskrivs hon: 
”Rakryggad, elegant, stram med något öppet nyfiket men också ett 
jädra anamma i blicken ser bokförläggaren Solveig Nellinge ut som 
jag kan tänka mig Hjalmar Söderbergs [sic!] chefen fru Ingeborg.”2

 Solveig Nellinge tillhörde de kvinnor som gjorde ”revor i gubb-
tapeten”3. Under 1970-talet var hon tillsammans med Carin Öster-
berg på Natur och Kultur och senare Dorotea Bromberg, Brombergs 
förlag, ensam om att vara kvinnlig förlagschef. Hur hamnade Göte-
borgsflickan i Stockholm? 
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Kvinna i maktspelet
Hösten 1958, 27 år gammal, svarade Solveig Nellinge på en annons 
i Svenska Dagbladet, någon hade glömt kvar en tidning på hatt- 
hyllan i hennes hem. Bokförlaget Forum sökte ”en ung dam” för att 
hjälpa till med förlagets reklam.4 Hon fick jobbet trots att hon skrev 
att hon inte visste något om förlagsverksamhet, men trodde att det 
sammanföll med hennes intressen och förutsättningar. Solveig hade 
arbetat som gymnasielärare i Göteborg och flyttade nu med sin man 
Åke Nellinge till Stockholm. Snart var hon reklamchef och Adam 
Helms, som var Forums välkände förlagschef, lärde henne inte bara 
förläggeri utan gav henne en livshållning, berättar hon, och citerar 
ett av Adams valspråk: ”Wer schaffen will – muss fröhlich sein”, en 
livshållning som förändrade hennes personlighet.5 
 Solveig hade en fil.mag. med bland annat engelska och littera-
turhistoria i bagaget och hon hade skrivit sin trebetygsuppsats om 
T S Eliots Portrait of A Lady.6 Den engelska litteraturen fick sin 
betydelse i hennes fortsatta arbete på förlaget. Förläggaren Per I.  
Gedin säger i en intervju om Adam Helms och Forum att när Solveig 
Nellinge kom in i bilden så höjdes nivån betydligt på den skön- 
litterära utgivningen.7 

Märta Tikkanen och Solveig Nellinge på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg  
1978, då Århundradets kärlekssaga just hade kommit ut. Diktsamlingen har sålts 
i över 140.000 exemplar i Sverige. Foto: Åke Nellinge
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 När Adam pensionerades från Forum många år senare, den 30 april 
1971, var det inte helt komplikationsfritt – det fanns en önskan från 
hans sida att Solveig skulle ta över efter honom som förlagschef. På 
Bonniers föredrog man en annan lösning. Solveig hade fått erbjudan- 
det att fortsätta som litterär chef på Forum, men hon slutade på egen 
begäran redan vid årsskiftet. 
 I januari 1971 hade Femina publicerat 
en novell i Femina: Kvinna i maktspelet 
av Gun Årestad. Huvudpersonen, en 
Anna Valding, arbetade på Bokförlaget  
Humana, ett lätt förtäckt Forum. Med 
sina intriger och sin frispråkighet 
väckte den ett visst rabalder i förlags-
världen.8 Solveig har bevarat ett tid-
ningsurklipp i en plastmapp med en 
presentation av novellen tillsammans 
med ett klipp om en tävling i Femina. 
Hon satt själv i juryn tillsammans med 
Gun Årestad. Det är inte svårt att gissa: 
Solveig har förmodligen gett Årestad en del 
av underlaget till berättelsen. 
 Novellen kom senare ut som bok på Williams förlag. På nätet dök 
den upp för ett par år sedan på deckarförfattaren Denise Rudbergs 
blogg under rubriken: ”I en gammal bokhylla med gulnade böcker” 
och beskrivs som riktigt rafflande.9 Solveig fortsatte samarbetet med 
Femina och översatte bland annat noveller av Edna O’Brien, som 
publicerades med teckningar av Ib Thaning.10

Bokförlaget Trevi
I maj 1971, efter att Solveig sagt upp sig från Forum och Adam Helms 
hade pensionerats, startade de tillsammans bokförlaget Trevi. Tid-
punkten var sämsta tänkbara, eftersom branschen befann sig i kris. 
På semester i Italien hade de bestämt att döpa det nya förlaget till 
Trevi, ”bara för att det lät trevligt i telefon” – som Solveig sade i ett 
av sina föredrag.11 Trevi låter som en lämplig fortsättning på Forum. 
De båda säger i sin programförklaring att de vill ge ut en fontän av 
böcker, vilket de också gjorde genom att bland annat skapa pocket-
bokserien FontänBöcker. Att det blev en rivstart förstår vi – redan 
första hösten gav de ut 16 böcker!
 Sedan Adam Helms avlidit 1980 drev Solveig Nellinge framgångs-

Då välkomnade 
Trevi sin första 
Nobelpristagare 

till Sverige, 
nämligen Toni 

Morrison.

Bodil Edvardsson



147

rikt förlaget vidare som ensam ägare i drygt tio år. Adam hade sagt 
strax före sin bortgång att hon kunde fortsätta en tid ensam, men 
sedan måste hon söka sig en kompanjon. Det blev allt svårare för de 
små och medelstora förlagen att klara sig i branschen vid slutet av 
1980-talet, då de stora förlagen köpte upp de mindre. 
 I juni 1991 sålde Solveig aktiemajoriteten i Trevi till Bonniers och 
hon sade i ett föredrag i september samma år att hon var nöjd med 
försäljningen: ”Det känns faktiskt skönt att komma in från kylan.”12 
Hon kände som ensam ägare att ansvaret för alla författare och för per-
sonalens framtid var för tungt att bära. Solveig Nellinge fortsatte ändå 
sitt arbete som förlagschef fram till 1997, då Trevi införlivades med  
Forum och blev ett imprintförlag. Efter några år försvann så namnet helt. 

Nobelprisen
Men även om Solveig Nellinge saknades när Elfriede Jelinek hyllades 
så hade hon och hennes medarbetare fått glädja sig ordentligt åt ett 
Nobelpris hösten 1993. Då välkomnade Trevi sin första Nobelpris-
tagare till Sverige, nämligen Toni Morrison. Redan innan pristagar-
ens namn hade tillkännagivits hade förlaget planerat sin första Book 
& Author Dinner den 27 oktober på Scandic Crown Hotel i Stock-
holm. Toni Morrison – som då var relativt okänd bland svenska 
läsare – hade bjudits in och för säkerhets skull medverkade också 
Märta Tikkanen, som då var aktuell med boken Arnaia. Kastad i 
havet. ”Vill ni äta middag med Toni Morrison och Märta Tikkanen?” 
löd den glada inbjudan, som skickades ut till förlagets alla vänner. 
Det blev naturligtvis fullsatt, vilket vi kan se på de foton som togs 
under kvällen. Alla är förvarade i en av de fyra pärmar som bara in-
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nerhåller material kring Toni Morrison och Nobelpriset. 
 Här finns också ett brev till bokklubbarna, som vittnar om vil-
ka bekymmer som kunde medfölja ett sådant pris.13 Förgäves hade 
Nellinge försökt sälja in Jazz och Mörkt spel som huvudbok till 
bokklubbarna. I en intervju i Svensk Bokhandel hade hon uttryckt 
sin bitterhet över bokklubbarna, men ansåg sig felciterad och ville 
rätta till missförståndet. Solveig påpekar i brevet: ”Däremot är jag 
överlycklig över att min intuition lett mig rätt från det ögonblick jag 
gav ut Toni Morrison som det första översättningsförlaget och fram 
till torsdagen den 7 oktober då två stycken böcker, (Jazz och Mörkt 
spel), hade första utgivningsdag.” 
 På recensionsdagen var Trevis monter på Frankfurtmässan dekor-
erad med ett stort porträtt av Toni Morrison och påpassligt en affisch 
för Scorsesefilmen Oskuldens tid tillsammans med Morrisons och 
Edith Whartons böcker. Hela Trevigänget gick på lunch och stod i 
den långa matkön, när glada kollegor meddelade dem Svenska Akad-

“Bred berättare otippad Nobelpristagare”. DN 8/10-1993. Foto: Clas-Ove Strandberg
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emiens val. Detta uppfattades till en början som ett dåligt skämt. 
 Men snart blev det fest i den lilla montern och gratulanterna 
strömmade till. I en av arkivpärmarna finns också de snabbt ned- 
kastade rader som Solveig faxade till Toni Morrison.14 Det lätt skrynk-
liga och vikta pappret med sina överstrykningar ger ännu en stark 
närvarokänsla: ”Dear Toni. Warmest congratulations on the Noble 
Prize! We heard it 10 minutes ago and are miraculously happy for 
you – and for us. Please come to Sweden as arranged – you will be 
received like a Queen. Yours affectionately. Solveig Nellinge. Trevi.” 
 Solveig och Toni Morrison hade träffats och lärt känna varandra 
redan 1965, då Solveig vistades i USA under ett halvår för att prak-
tisera på olika förlag. Morrison arbetade då som förlagsredaktör på 
Random House.15

 År 2007 var det dags för ett Nobelpris igen, när Doris Lessing 
fick utmärkelsen för sitt långa författarskap. Lasse Winkler kom-
menterade då i en fotnot i Svensk Bokhandel att detta var tredje 
gången priset gick till Trevi, Adam Helms och 
Solveig Nellinge.16 Solveig hade ju tidigt i 
sin karriär varit intresserad av kvinnliga 
författare och Forum utgav förutom 
Doris Lessing, bland andra Edna 
O’Brien och Monica Dickens, förfat-
tare som hon lärt känna personligen. 
De svenska förlagen tvekade att ge 
ut Lessings tredje bok, Den femte 
sanningen, men inte Adam Helms 
och Solveig Nellinge på Forum.17 
Detta glömde aldrig Doris Lessing och 
hon följde med de båda förläggarna 
till deras nystartade förlag, trots att hon 
skrivit kontrakt med Forum på en Martha 
Quest-bok hösten innan. 
 På så sätt kom flera kvinnliga författare att följa efter, som Marga-
ret Drabble, Gail Godwin, Edna O’Brien, Lisa Alther, Anne Tyler och 
Marie Cardinal. ”Trevi etiketterades som kvinnoförlaget med stort 
K. Det var otroligt chockerande då att dessa författare utan påtryck-
ningar följde med till Trevi”, skriver Solveig.18 Förlagets första riktigt 
stora succé blev Sylvia Plaths Glaskupan, en tio år gammal bok och 
som alla andra hade tackat nej till. Solveig Nellinge beslutade också, 
vilket måste betraktas som ett avsevärt risktagande, att översätta 
Anaïs Nins dagböcker i sju volymer.
 När Forum i samband med Nobelpriset 2007 på nytt gav ut  

”Det var otroligt 
chockerande då att 

dessa författare 
utan påtryck-

ningar följde med 
till Trevi”
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Lessings främsta verk, publicerades också hennes lilla bok Om katt-
er, som innehöll tre olika berättelser, varav en översatts av Solveig 
Nellinge: Rufus – berättelsen om en okuvlig katt. De var båda katt-
vänner och Solveig hade två siameser; en siames dyker också upp 
på hennes exlibris. Berättelsen om Rufus hade Solveig läst redan 
1987 och fått Lessings tillåtelse att ge ut på svenska. Gunnar Bruse-
witz formgav omslaget och originalet skickades till Doris Lessing på 
hennes 70-årsdag. 
 Solveig påpekade ofta vid intervjuer att det är naturligt att för-
läggare ger ut böcker inom de områden de är intresserade av, för 
hennes egen del bland annat kvinnofrågor, mat och katter. Men hon 
slår bestämt fast i klippboken för hösten 1990 att förlagets ”profil 
består verkligen inte enbart av böcker av kvinnliga författare – även 
om dessa utgör Trevis stolthet. Vi har också manliga författare plus 
en imponerande samling fackböcker.”

Solveig Nellinge och redaktören Karin Strandberg delar ut Trevi-priset till Doris 
Lessing 1983 på Blå Porten. Foto: Harry Berger
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Allt kan hända 
med böcker
Marknadsföringsknepet att göra varje bok 
till en händelse tog Solveig över från Adam 
Helms och omvandlade det till ”Allt kan 
hända med böcker”, vilket hon skrev i en 
av de sista klippböckerna från juni 1995. 
Redan tio år tidigare hade hon citerat en 
amerikansk marknadschef: ”Nu räcker 
det inte för en författare att bara skriva 
en bok, han måste sälja den också.” 
Med andra ord, de böcker som inte är 
en händelse är döda böcker. Varje bok 
klarade de sju anställda på Trevi inte 
av att göra till en händelse, men en 
hel del var redan händelser, konsta-

terade hon, som Doris Lessings Det 
femte barnet, Toni Morrisons Älskade, som 

fått Pulitzerpriset, och Marie Cardinals Den stora 
oredan. Cardinal skulle signera böcker på bokmässan i Göte-

borg, hösten 1995. Dit for också herrarna Tore Wretman och Ingmar 
Björkstén med sina senaste alster för de matroade. 
 Att ge ut böcker i samband med en film, som Adam Helms gjorde 
för att starta och få uppmärksamhet kring bokklubben Svalan, an-
vändes även i marknadsföringen av Trevis böcker. Karen Blixens 
Babettes gästabud och Min afrikanska farm lanserades i samband 
med biopremiärer. Det gällde också T S Eliots De knepiga katternas 
bok som så lämpligt kom ut i samband med att musikalen Cats gick 
upp på Chinateatern i Stockholm i september 1987. Anknytningen 
till musikalen manifesterades med att varje bok fick ett rejält klister-
märke (som gick att ta bort). 
 Solveig Nellinge kommunicerade inte bara med bokhandeln, 
genom de litterära frukostar hon inbjöd till i Göteborg och Stock-
holm utan också med vänner, kollegor och författare, snart sagt med 
alla inom branschen, genom de generösa höstfesterna hon arrange-
rade på Blå Porten. Där delade hon under en lång följd av år ut sitt 
eget Trevi-pris, till en välförtjänt kollega eller författare.Veckotid-
ningarna rapporterade livligt om detta evenemang, vilket framgår av 
klippen. 
 Damtidningarna var förmodligen en betydelsefull kanal till de 
kvinnliga läsarna. Varje år i juni skickade man ut Trevis egna klipp-
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böcker till ett tusen utvalda mot-
tagare, en verklig skattkammare 
när det gäller Trevis utgivning, 
som också förmedlar själva tids-
andan med sina presentationer av 
det senaste från förlaget. ”I skön 
blandning kommer här manus-
sidor, korrekturspalter eller av-
snitt ur tryckta böcker”, skrev 
Solveig stolt.19 
 Dessutom skickades konti-
nuerligt till bokhandeln ett in-
formationsbrev om förlagets nya 
böcker, författare och aktiviteter 
– sammanlagt 259 Brev – det sis-
ta är daterat 12 december 1996. 
I slutet citerar Solveig Per I.  
Gedin: ”Förläggaryrket är som 
livet självt, det innehåller allt”, 
därför är det sällan någon som 
lämnar branschen frivilligt. Sjuk-
dom skulle tvinga Solveig att av-

sluta sin yrkesverksamma tid som förlagschef på Trevi, men hon hade 
fortfarande kvar sin firma Serendipity på Barnhusgatan och arbetade 
de sista åren på konsultbasis som lektör och översättare.

Nellingearkivet
Solveig Nellinge framstår i högsta grad som en skrivande människa 
och hon samlade på nästan allt. Hon var Adam Helms motsats – han 
som jämt telefonerade och var känd för sina många dagliga telefon-
samtal.20 Hon var den som skrev istället. Men hörde av sig gjorde de 
båda och på så sätt går det ibland att spåra i detalj hur det dagliga ar-
betet fortlöpte på Trevi. Vi kan följa Solveigs yrkesliv i bokbranschen 
från det första brevet 1958 då hon svarade på Forums annons, via en 
drygt tioårig verksamhet på förlaget med Adam Helms. Därefter de 
viktiga tjugofem åren med Trevi, varav de tio första tillsamman med 
Adam. Slutligen planerandet och firandet av det egna 40-årsjubileet 
som förläggare på Operaterrassen i början av december 1998.21 

 Nellingearkivet är inte särskilt stort, ett tiotal hyllmeter, främst 
med pärmar som rör Trevis verksamhet. Dessutom tillkommer 

Trevi  lyckades i några fall att lycko-
samt lansera film och bok, men också 
musikaler och böcker som här Cats och 
T.S. Eliots De knepiga katternas bok från 
1987. 
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bokhyllor, tavlor, inramade bokomslag och fotografier, brev och 
manuskript. Åke Nellinge donerade samlingen till Stockholms uni-
versitetsbibliotek i samband med att Solveigs kontor utrymdes efter 
hennes bortgång 1998.22 Några år tidigare hade Trevi flyttat från 
Barnhusgatan till Forums lokaler på Gamla Brogatan och i Bonniers 
arkiv på Sveavägen finns numera hela Trevis produktion.23 
 Särskilt spännande är Solveigs egna skrifter, föredrag och tal. I 
dessa olika framföranden får vi ta del av hennes berättelser och be-
skrivningar av bokutgivningen, hennes syn på branschens framtid 
och sin egen roll som kvinna i en mansdominerad bokvärld. Här finns 
också underlag till ett föredrag om Doris Lessing från 1972: ”Doris 
Lessing – henne vill man anförtro sig åt”, som visar vilket nära 
förhållande hon hade till några av sina författare. Solveigs intresse 
för översättningar finns dokumenterat i en genomgång av Forums 
översättningslitteratur åren 1958–1969. Hon översatte själv inte 
bara de tidigare nämnda novellerna av Edna O’Brien i Femina utan 
också författare som Charlotte Bingham, Monica Dickens och Sheila  
Burnford. Översättningarna av alla kattböckerna tillkommer förstås.
 Efter USA-resan 1966 gav Solveig ut en diktsamling på Bonniers, 
Kom låt mig ge dig denna hand, som fick fina recensioner i Göteborgs-
tidningen.24 ”Det finns ett drag av god uppfostran plus modernt sting 
i hennes debut […]  lite truliga allvar visar drag av på en gång Ferlin 
och T S Eliot.” Recensionen i DN var däremot direkt nedlåtande.25 
Sara Fabricius (Cora Sandel) uppfattade DN-recensionen som va-
rande ”von oben och utan all förståelse”, vilket gav henne anledning 
att skriva ett uppmuntrande brev med beröm för dikternas ”enkelhet, 
varme, inderlighet”.26

 

Memoarerna
Det är troligt att Solveig Nellinge planerade för memoarer eller en 
självbiografi. Alla de gula klisterlapparna på pärmarna med mar-
keringarna ”genomgången”, ”klart” och ”OK” manar uppfordrande 
till en fortsättning på hennes arbete. I ett julbrev med teckningar, 
som Lena Larsson skickade Solveig inför utgivningen av En svensk 
naturdagbok, finns en kulspetsnotering: ”Memoarerna.” Var det 
Lenas eller sina egna hon avsåg? I två pärmar med röd rygg och mar-
kerade med “Solveig Nellinge 1959–1966” och “1967–1970”, vilket 
omfattar hennes tid på Forum, finns prydligt strukturerat, nedskrivet 
på maskin viktigare händelser under respektive år – tillsammans med 
tidningsurklipp, reklamblad och de olika skrifter hon producerade. 

Bodil Edvardsson What happened to that beautiful girl?



154



155

Det finns ytterligare ett par pärmar från Forumtiden med original-
brev och korrespondensen kring Gunnar Mattssons bok Prinsessan, 
som blev en stor succé 1966. 
 I Nellingearkivet finns ett stort inramat foto på Adam och Solveig 
i Frankfurt 1964. På en gul klisterlapp bakpå fotot har Solveig skrivit 
med sin tydliga piktur, ”7.2.1985 Doris Lessing: What happened to 
that beautiful girl?”. Tankarna flyger iväg – och kanske åt fel håll 
– hade hon tänkt sig detta som en memoartitel eller var det bara en 
minnesvärd kommentar från Doris Lessing? 
 Men vi vet vad som hände. Märta Tikkanen berättar vidare i DN-
artikeln: ”Ingen som var med i Operakällarens panoramasal den 1 
december 1999 [sic!] glömmer den kvällen. Som en eldröd blomma 
presiderade Solveig i Nobelklänningen omgiven av de hundra när-
maste vännerna. Tala kunde hon inte längre, hon skrev små lappar, 
hon log och strålade. En vecka senare var hon död.” I gästboken har 
Eva Seeberg skrivit: ”Kjære Solveig – du har aldrig vært så vakker.” 
Solveig har i sin tur skrivit på en av lapparna: ”Dom ville ställa in 
igår, men inte jag.”
 Nej, hon var inte den som ställde in i 
första taget och vi vet inte allt som hände 
den vackra flickan, men genom att för-
siktigt nysta i de trådar som finns i 
arkivet kanske vi får veta vad hon ville 
att vi skulle få veta. Förläggaryrket 
har traditionellt sett varit mansdomi-
nerat och det har över tiden varit 
svårt för kvinnor att få ut sina texter  
offentligt. I den tyska branschtid-
skriften Börsenblatt kommenterade 
man på 70-talet det nya förlaget 
Trevi, som ”förlaget som gör 
bästsäljare av böcker som ingen 
annan vill ge ut”. Underförstått 
i stort sett kvinnors. Nobelpriset i 
litteratur har sedan 1901 bara delats ut till tolv 
kvinnor och under de senaste tjugo åren till sex kvinnor – tre av 
dessa har Solveig Nellinge presenterat för en svensk publik. 
 I den svenska förlags- och kvinnohistorien intar Solveig Nellinge 
en särställning, främst för sin egen skull, som en djärv, tongivande 
och viktig person för utvecklingen av branschen under fyra decen-
nier.27 Men också för att hon systematiskt samlade ett så tätt material 
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om sig själv och bokförlaget Trevi under en period då den svenska 
förlagsbranschen förändrades på många olika sätt.28

Bodil Edvardsson

Du vet vad jag är
en skärpt PR-flicka

Med ärliga blå ögon.
Jag kan hela spelet
över ett lunchbord

och ännu skickligare
spelar jag mellan tända ljus

vid middagstid.
Den snabba överraskande attacken.

Utfallet med smidig florett.
Touché. 

Och jag har börjat
intressera Dig för mina vapen.29
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Många Stockholmare känner till den 
Bergianska trädgården, en oas belä-
gen vid Brunnsviken i Frescati, strax 
norr om Stockholms innerstad. Få 
känner dock till historien bakom 
trädgården och ännu färre känner 
till dess grundare, bröderna Bengt 
Bergius och Peter Jonas Bergius och 
deras stora bibliotek.

 

Bengt Bergius
Bengt Bergius föddes 1723 i Hålunda socken i Västergötland. 
Föräldrar var häradshövdingen Bengt Johansson Bergius och Sara 
Maria Dryselia. Bengt och hans syskon växte upp under ganska 
knappa omständigheter. Fadern dog 1730 och knappt sju år senare 
dog även modern och lämnade sju barn efter sig.
 Bengt skrev in sig vid universitetet i Lund 1741, disputerade 1744 
och 1745 med Sven Lagerbring som preses och blev docent i historia 
1747. Möjligheterna till anställning i Lund var mycket små varför 
Bengt beslöt sig för att flytta till Stockholm. Bengt säger i sina själv-
biografiska anteckningar att han anlände till Stockholm den 23 mars 
1749 åtföljd av sin bror Peter Jonas, medan brodern skriver i sin 
självbiografi att han lämnade Lund mot slutet av 1748 och anlände 
till Uppsala våren 1749.
 Bengt hade svårt att finna ett arbete som motsvarade hans ut-
bildning och intressen. Försök att hitta anställning i Uppsala och 
Åbo, där han vistades i nära två månader, gick om intet varpå 
han återvände till Stockholm där han sökte och fick tillträde till  
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Antikvitetsarkivet. För att försörja sig arbetade han också tidvis som 
informator. Det oavlönade arbetet vid Antikvitetsarkivet resulterade 
1753 i publiceringen av Nytt förråd av äldre och nyare handlingar 
rörande nordiska historien.
 Bengts ekonomiska bekymmer tog slut i och med att han flyttade 
ihop med sin bror Peter Jonas, som 1754 hade flyttat till Stockholm 
efter avslutade studier i Uppsala. Peter Jonas öppnade en läkarprak-
tik vilken snabbt blev populär och mycket lönsam. Bengt fortsatte 
emellertid med sitt arbete och 1758 utnämndes han till e.o. assessor, 
men denna tjänst var oavlönad. Året därpå publicerade han Konung 
Carl den IX:des Rim-chrönika, samt konung Gustaf Adolphs på- 
begynte chrönika. År 1762 blev han utnämnd till e. o. bancokommis-
sarie vid Riksens Ständers Bank, nuvarande Riksbanken, vilken synes 
vara hans första avlönade tjänst.
 Till skillnad från sin bror hade Bengt Bergius vissa besvär med att 
bli invald i Vetenskapsakademien (KVA). Peter Jonas valdes in redan 
1758 medan Bengt fick efter ett par försök vänta till 1766. Även om 
Bengt var historiker hade han omfattande praktisk-ekonomiska och 
naturvetenskapliga intressen som kom till uttryck i ett flertal bidrag 
i Vetenskapsakademiens handlingar, till exempel en artikel om den 
Chorinthiska rättikan som fick mycket beröm av Linné. År 1769 
publicerade han ett praesidietal om ”Tal om svenska ängskötseln…”, 
där han propagerade för en rationellare foderväxtodling. Säkerligen 
var han påverkad av sin bror Peter Jonas som i 
sin självbiografi skriver: ”[…] ända tills jag 
1764 drog in honom på naturalhistorien, 
för hvilken han fattade mycket tycke.”
 I sitt stora arbete Tal om läcker-
heter, postumt utgiven 1785–1787 
visade Bengt sin stora beläsenhet 
och en hastig titt i den excerpt-
samling, som är bevarad i Bergian-
ska biblioteket, ger vid handen att 
Bengt flitigt utnyttjat det gemen-
samma biblioteket och framförallt 
då den stora samlingen av reseskild- 
ringar.
 Bengt var KVA:s preses vid två tillfällen 
och var också ledamot av ett flertal utländska 
vetenskapliga sällskap.
 Som historiker är Bengt idag kanske mest känd som utgi-
vare av historiska urkunder och genom den så kallade Bergianska 

Till skillnad från 
sin bror hade Bengt 
Bergius vissa besvär 
med att bli invald 

i Vetenskaps-
akademien. 
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brevsamlingen, eller Bergianska avskrifts-samlingen. Samlingen be-
står av 20 inbundna volymer och förvaras på Centrum för veten- 
skapshistoria på Vetenskapsakademien. Bengt Bergius testamenterade 
sin stora avskriftssamling till KVA med förbehållet att denna skulle 
förseglas och förvaras i Riksbanken i 50 år. Samlingen innehåller 
ca 6250 avskrifter av brev och handskrivna handlingar huvudsak-
ligen från 16- och 1700-talen. Samlingens stora värde numera ligger 
framförallt i breven från 1700-talet, där många originalbrev idag är 
förstörda.
 

Peter Jonas Bergius
Peter Jonas Bergius föddes 1730 på säteriet Ericsstad i Småland. Fad-
ern avled när Peter Jonas var sex veckor gammal och modern när 
han var sex år. Ansvaret för de sju barnen vilade till en början på den 
äldste brodern Johan Erland och Bengt men släktingar såg snart till 
att barnen Bergius placerades ut hos olika familjer. Sin första utbild-
ning fick Peter Jonas i hemmet men sändes så småningom till Visingsö 
skola. På Bengts inrådan flyttade han 1746 till Lund där han bodde 
hos sin syster Christina Rebecka som var gift med Erland Junbeck, se-
dermera hovrättsråd i Göta hovrätt. Eftersom Peter Jonas stammade 
svårt i unga år bestämde brodern och svågern att han skulle utbilda 
sig till läkare och som han skriver i sin biografi ”efter jag, igenom 
detta fel, befans vara oskickelig til theologiska och juridiska studier”. 
Eftersom läkarutbildningen i Uppsala med lärare som Linné och Nils 
Rosén von Rosenstein ansågs hålla högre kvalitet än den i Lund, flyt-
tade Peter Jonas till Uppsala där han utbildade sig till läkare. Bergius 
var uppenbarligen en stor studiebegåvning och uppskattades mycket 
av Linné som bland annat såg till att han skickades till Gotland på 
exkursion för att samla växter och petrifikat för Carl Gustaf Tessins 
räkning.
 Studierna avslutades med en medicine doktorsexamen 1754 var-
på han flyttade till Stockholm, där han öppnade läkarpraktik. Peter 
Jonas Bergius blev genast mycket populär och en av de mest anlitade 
läkarna i Stockholm vid den här tiden. Peter Jonas skriver i sin själv-
biografi: ”Jag började småningom genom min medicinska pratique at 
kunna förtjena något, hvilket blev basis för en commune cassa, som 
sedermera […]så tilväxte, at vi hade vår rikeliga utkomst.” 
 När bröderna verkligen flyttade ihop är en smula oklart eftersom 
Peter Jonas i sin biografi skriver att detta skedde redan 1754 medan 
Bengt i sin självbiografi skriver 1755. År 1761 utnämndes Peter Jonas 
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till professor i naturalhistoria och farmaci vid Collegium Medicum 
(nuvarande Socialstyrelsen) i Stockholm och 5 år senare utnämndes 
han också till assessor vid detta ämbetsverk
 Trots en krävande läkarpraktik och tjänsterna vid Collegium 
Medicum publicerade han sig flitigt och gav ut ett sextiotal ar-
beten, bland dem ett trettiotal med botaniskt innehåll. Mest känd 
är hans Plantae Capenses som han publicerade 1767 och som be-
skriver floran i Kapprovinsen. År 1778 gav han ut sin omfångs-
rika Materia Medica i två volymer där han beskriver mer än 600 
arter och deras användning. En andra upplaga publicerades 1782 
och märkligt nog tycks inte denna andra upplaga finnas i det Bergi-
anska biblioteket. Däremot finns vad som förmodligen är en kor-
rekturupplaga till den andra upplagan. Peter Jonas har i ett exemp-
lar av den första upplagan gjort en mängd ändringar och tillägg. 

Bergielund
År 1759 förvärvade bröderna Bergius en tomt i nuvarande Vasastan 
och 1777 inköpte man granntomten varvid trädgården kom att om-

fatta ca 7 ha, som idag till största delen täcks av bebyggelse. Den om-
fattade ett område från nuvarande St Eriksplan upp emot Karlbergs-
vägen och stäckte sig sedan till nuvarande Hälsingegatan ner mot 
Sabbatsberg. Ena hörnet av trädgården låg ungefär där Wasa Real 
idag ligger, i hörnet av Karlbergsvägen och Dalagatan. I en del av 
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skolgården lär det fortfarande finnas rester av den skolträdgård som 
man under realskoletiden månade om, bland annat för att det var en 
liten kvarvarande rest av Bergianska trädgården som bredde ut sig i 
detta område under 1800-talet innan den flyttade till Frescati 1885. 
 Här anlade man en trädgård som kom att bli en av de mest väl-
skötta i Stockholm på 1700-talet. Trädgården hade en utpräglad nyt-
toinriktning med stora planteringar av frukträd och bärbuskar då de 
båda hade ett påfallande litet intresse för prydnadsväxter. Bröderna 
bodde här mest under den varma årstiden och hade under lång tid 
bostäder i staden, det vill säga i Gamla Stan där Peter Jonas hade sin 
praktik.

Testamentet
Bägge bröderna var mycket fästa vid Vetenskapsakademien och i 
ett gemensamt upprättat testamente från 1784 donerade de hela sin 
kvarlåtenskap till akademien. Övertagandet av donationen gick dock 
inte smärtfritt. Bröderna Bergius släktingar bestred testamentet och 
saken avgjordes inte förrän den 23 februari 1791 i Svea Hovrätt till 
KVA:s fördel. Släktingarna drev därefter flera processer mot akade-
mien, bland annat så sent som på 1880-talet.
 Donationen bestod av ett flertal delar där den främsta var Bergie-
lund och den stora trädgården samt bostadshuset med brödernas 
boksamling – det Bergianska biblioteket – samt en hel del inventarier. 
Vidare 100 000 daler kopparmynt, vilket var en försvarlig summa 
1791, och som bildar stommen till Bergianska stiftelsen som än idag 
bidrar till verksamheten på Bergianska trädgården.
 Testamentet, som var mycket detaljerat, föreskrev att KVA skulle 
bedriva utbildning av trädgårdsmästare på Bergielund under nam-
net ”Bergianska Trädgårdsscholan” som skulle ledas av en ”lärd och 
skickelig man, i qualité af Professor”. Han gav också mycket nog-
granna skötselinstruktioner för trädgården och om innehållet i ut-
bildningen. 
 I kvarlåtenskapen ingick också ett herbarium som vid Peter 
Jonas Bergius död var ett av de största i Sverige och bestod av ca  
9 000 arter på mer än 15 000 ark. Många har bidragit till herbariet, 
bland annat Linné och de flesta av dennes lärjungar som till exem-
pel Carl Peter Thunberg, Fredrik Hasselquist och Anders Sparrman. 
Vidare försåg direktören vid Ostindiska kompaniet Michael Grubb 
(1728–1808) herbariet med en stor samling växter från Kapprovin-
sen som låg till grund för Peter Jonas skrift Plantae Capenses. Her-
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bariet fortsatte att byggas ut och avslutades i och med att den andre 
professor Bergianus Johan Emanuel Wikström avled 1856. Herbariet 
innehåller idag ca 18 000 ark som förvaras i den nuvarande institu-
tionsbyggnaden i Bergianska trädgården.
 Donationen innehöll också en insektssamling och en spindelsam-
ling som är deponerade på Naturhistoriska Museet och orörda sedan 
Bergius tid.
 Helt lottlösa synes emellertid inte bröderna Bergius släktingar ha 
blivit. I september 1787 skrev Peter Jonas Bergius i sin trädgårds-
journal att han förvärvat lantegendomen Hässlingby, belägen nära 
Österhaninge kyrka. Peter Jonas började genast planera för gårdens 
förskönande och ta del av skötseln av gården. Stora mängder träd och 
buskar planterades. Den sista noteringen i trädgårdsjournalen skrevs 
ner den 27 juni 1790, bara ett par veckor innan han avled. Enligt ett 
tillägg till brödernas testamente utfärdat den 23 februari 1790 skulle 
brödernas trotjänarinna, jungfru Greta Nyberg, under sin livstid ha 
nyttjanderätten till Hässlingby och att egendomen efter hennes död 
skulle tillfalla Bergius systerson, tullfiskalen Peter Jonas Junbeck.
 Den förste föreståndaren för Bergianska trädgården blev Olof 
Swartz (1760–1818) och trädgården fungerade såsom testamentet 
föreskrev, men det var klent med utbildningen av trädgårdsmäs-
tare. När så Stockholm expanderade och en ny stadsplan togs fram 
1879 måste KVA sälja Bergielund vilket skedde 1886 till ett mycket 
förmånligt pris och året efter kunde Bergianska stiftelsen tillträda den 
nyinköpta marken i Frescati där den nuvarande botaniska trädgården 
är belägen. År 1886 byggdes professorsbostaden i Frescati där också 
herbariet och Bergianska stiftelsens botaniska bibliotek, ej att förväx-
la med Bergianska biblioteket, ställdes upp.

Bergianska biblioteket
”Då jag behöfde en bok ur vårt bibliothek, så framgaf han altid den 
åt mig, hvilken stora vighet gjorde, at jag, efter hans frånfälle, ej viste 
hvar böckerna stodo, och hade således mycket omak innan jag kunde 
igenfinna någon bok.”
 Så skrev Peter Jonas Bergius i sin självbiografi och det står helt 
klart att det var brodern som skötte biblioteket och också katalogise-
rade boksamlingen. Därmed inte sagt att Peter Jonas inte intresserade 
sig för biblioteket. Båda två var synnerligen aktiva i anskaffandet av 
böcker och de använde sina kontakter både inom och utom landet för 
att förvärva den litteratur de behövde eller ville ha.
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 Bibliotekets omfång är cirka 210 hyllmeter men att räkna antalet 
titlar är mycket svårt. Den tidigare bibliotekschefen vid Vetenskaps-
akademiens bibliotek (KVAB) Arne Holmberg (1889–1966) gör be-
dömningen att biblioteket innehåller ca 10 000 titlar, vilket sannolikt 
är i underkant. Ett problem är att ett mycket stort antal skrifter inte 
är katalogiserade i KVAB:s gamla lappkatalog, inte heller i Anders 
Johan Ståhls (1767–1844) handskrivna katalog över Bergianska bib-
lioteket som utarbetades på 1830-talet.
 Med tanke på att Bengt Bergius var historiker och Peter Jonas  
Bergius var botanist och läkare är det kanske förvånande att den störs- 
ta avdelningen inom boksamlingen är reseskildringar och geografi. 
Nu skall man komma ihåg att det förvisso är stor skillnad på en rese-
skildring från 1600-talet och en nutida. Dåtidens reseskildringar hade 
ofta ett vetenskapligt syfte och med på resorna fanns inte så sällan 
vetenskapsmän och konstnärer som ofta under svåra umbäranden 
dokumenterade allt de såg. Samlingen innehåller ca 700 titlar från 
1500-talet och framåt och här finns många mycket sällsynta arbeten.
 Den näst största avdelningen inom biblioteket är medicin, som 
är representerat med drygt 600 arbeten. Denna siffra är dock i un-
derkant eftersom de medicinska dissertationerna inte är katalogise-
rade. Därnäst kommer botanik och tillämpad botanik i omfång varpå 
följer zoologi och allmän naturvetenskap. Eftersom framför allt Bengt  
Bergius var mycket religiös finns också en stor avdelning teologisk 
litteratur.
 Bengt Bergius började köpa böcker redan under sin studietid i 
Lund. Bröderna köpte böcker i bokhandeln men också på bok- 
auktioner i Stockholm där Bengt var en vanligt förekommande kund. 
Som brukligt är, forskare emellan, bytte man också med sina egna 
skrifter eller andra svenska författares publikationer. Om någon fors-
karkollega eller någon i bekantskapskretsen skulle resa ut i Europa 
fick de inte så sällan med sig en samling böcker att använda som 
byten. Bröderna finansierade också sina bokinköp genom att sälja 
sina egna arbeten i utlandet, ofta genom någon av deras kontakter. 
De hade också täta kontakter med utländska forskare som köpte 
böcker eller även skänkte böcker till bröderna.
 Den svenske trädgårdsmästaren Andreas Kallström (ca 1733–
1812) som tillbringade en tid i London för studier förvärvade mån-
ga böcker till bröderna i England, bland annat John Parkinsons  
Paradisi in sole … 1629. Kallström hade också med sig ett antal 
svenska arbeten till London som han använde som bytesobjekt, till  
exempel Carl Alexander Clercks Icones insectorum rariorum, ut-
given i Stockholm 1759–1764, Johan Peringskiölds Monumenta 
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Uplandica från 1710 samt några skrifter av Linné.
 En av de viktigare kontakterna Peter Jonas Bergius hade var den 
holländske läkaren Eduard Sandifort (1742–1814) som sannolikt var 
den utländske kontakt vilken försåg det Bergianska biblioteket med 
flest böcker. Sandifort var en av Nederländernas främste anatomer 
och översatte en del svenska arbeten till holländska, bland annat Nils 
Rosén von Rosensteins Underrättelser om barns sjukdomar och deras 
botemedel. Sandifort invaldes också i den Svenska Vetenskapsaka-
demien 1768.

Det var Sandifort som anskaf-
fade några böcker inbundna i 
holländska praktband, bland an-
nat Maria Sibylla Merians arbete 
Erucarum ortus från 1717 som är 
inbundet i ett holländskt rikt guld-
tryckt rött helskinnband med 
för- och eftersätts i grönt siden 
samt både marmorerade och för-
gyllda snitt. Det intressanta med 
Bergius exemplar är att det är 
en så kallad ”counterproof edi-
tion”. Denna process innebär att 
man pressar ett nytt papper på 
en nytryckt gravyr och kör den 
genom tryckpressen. Resultatet 

blir en spegelvänd bild, det vill säga som originalbilden. Linjerna blir 
också svagare och inget märke efter plåten blir synlig. Denna något 
omständiga process användes ofta i speciella lyxupplagor. Samma 
sak gäller för övrigt Merians stora arbete Metamorphosis Insectorum 
Surinamensium här i den andra upplagan från 1719. Även detta ar-
bete är inbundet i ett mycket elegant helskinnband.
 I boksamlingen ingår mer än 200 samlingsband som kan inne-
hålla allt från ett par längre arbeten till ett hundratal småskrifter. Här 
finns till exempel sju foliantvolymer med ryggtiteln ”Programmata” 
som huvudsakligen innehåller universitetsprogram från både svenska 
och utländska universitet. Dessa sju folianter innehåller drygt 2000 
tryck, alla okatalogiserade, och är mycket intressanta ur bokhisto-
risk synvinkel. Förutom universitetsprogram kan man också finna ett 
antal diplom från de utländska akademier som bröderna valdes in i, 
men också från de svenska lärda sällskap där bröderna var ledamöter. 
Mer förvånande är kanske att ett antal blad med förlagsreklam hu-
vudsakligen från utländska utgivare har hängts in i några av banden. 
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Här finns till exempel ett niosidigt prospekt för Flora Danica utgivet 
av Georg Christian Oeder, daterat i maj 1761. Till texten i två spalter 
på latin och franska hör också en elegant gravyr av en växt. Omedel-
bart efter detta tryck gör den brittiske instrumentmakaren Edward 
Nairne reklam för ett av honom konstruerat mikroskop med en gra-
vyr föreställande instrumentet. Sist i en volym kan man för övrigt 
hitta ett litet tryckt blad med titeln Om Liktornar där F. Albrecht 
gör reklam för ett liktornsplåster som fanns att köpa ”på Stortorget i 
huset n:o 50 hos operatorn”.
 Ett av de intressantaste samlingsbanden är en volym som innehåller 
12 arbeten tryckta mellan 1500 och 1554. Det första arbetet i ban-
det är attribuerat till Michael Puff von Schrick (ca 1400–1473) med 
titeln Kleyn Distillierbuch tryckt i Frankfurt 1530 med bland annat 
bilder på destilleringsutrustning. Samlingsbandet innehåller vidare ett 
antal medicinska arbeten, framför allt om hur man botar pesten, men 
även två texter om hur man botar ”Franska sjukan”, bland annat den 
tyske humanisten Ulrich Van Huttens (1488–1523), själv drabbad av 
syfilis, verk Von der wunderbarlichen Artzney des Holtz Guaiacum 
genant, tryckt i Strassbourg 1519. Här finns också ett arbete med 
den handskrivna titeln Chiromantia på ett blankt försättsblad. Något 
titelblad finns inte och texten slutar mitt i en mening. ”Ej katalo-
giserad” säger en blyertsanteckning på försättsbladet. Före internet 
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kunde det vara mycket svårt och inte minst tidsödande att belägga 
en skrift av det här slaget. En sökning i några databaser på internet 
gav snart vid handen att ett exemplar av detta arbete fanns digitali-
serat vid Bayerische Staatsbibliothek som har ett mycket omfattande 
digitaliseringsprojekt av äldre tryck. Med hjälp av den inskannade 
versionen var det lätt att konstatera att det sannolikt aldrig trycktes 
något titelblad samt att Bergianska bibliotekets exemplar saknade det 
sista arket som bland annat innehåller impressumet. Dessvärre visade 
det sig att både tryckår, författare och tryckort saknas men sannolikt 
är den publicerad ca 1500, möjligen i Strasbourg. Ett annat intressant 
verk som behandlar pesten är ett litet häfte som sannolikt är tryckt 
i Danzig 1531 av författaren Johan Sommerfelt. Denna titel har inte 
återfunnits vare sig i tryckta kataloger eller i bibliotekskataloger på 
internet och kan möjligen vara ett unikt arbete. I bandet ingår också 
en upplaga av De secretis mulierum et virorum (Om kvinnors och 
mäns hemligheter) tillskriven Albertus Magnus (1193?–1280) tryckt 
i Leipzig 1502 av Melchior Lotter (ca 1470–1549).
 Givetvis innehåller biblioteket en stor samling botanisk litteratur 
och örtaböcker med de flesta historiskt intressanta verken, som tidiga 
arbeten av Dioskorides, Otto Brunfels (1488–1534), Leonhart Fuchs 
(1501–1566), och deras efterföljare. Man kan gott säga att både  
Brunfels och Fuchs var nydanare inom den botaniska illustrationen. 
De var bland de första att i samma bild visa växter i olika stadier – allt- 
så både knoppar, blommor, frukter eller frön samtidigt. Illustration-
erna i de tidigaste tryckta botaniska arbetena från andra halvan av 
1400-talet och 1500-talet baserades ofta på 
bilder ur medeltida handskrifter som i 
sin tur ofta utgick från antika käl-
lor. Länge ansåg man att texten var 
det primära – man såg ofta bilden 
som en ren dekoration. Det är 
inte ovanligt att samma illustra-
tion uppträder under flera väx-
ter eller djur. Brunfels arbete 
Herbarum vivae eicones … från 
1532 samt Fuchs arbete De histo-
ria stirpium commentarii insignes 
tryckt i Basel 1542 är just sådana  
arbeten där de flesta växterna har av-
bildats efter naturen. Många växter avbil-
dades också i naturlig storlek. De här mycket  
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eleganta avbildningarna får nog anses vara en av höjdpunkterna 
för träsnittet som illustrationsmetod inom botaniken. Växtsläktet  
Fuchsia är för övrigt uppkallad efter Leonard Fuchs och släktet Brun-
felsia efter Otto Brunfels.
 Ett intressant arbete är André Mollets (?–1665) Lustgård tryckt 
hos Keyser i Stockholm. Bergianska bibliotekets exemplar innehåller 
även den tyska och den franska texten samt planscherna. Mollet 
anlände till Stockholm 1648 med uppgift att modernisera Kungs-
trädgården.
 Ett av de mer ovanliga botaniska arbetena som utgivits är Johannes 
von Buchwalds (1697–1763) Specimen Medico-Practico-Botanicum, 
oder kurtze und deutliche Erklärung, derer in der Medicin gebräuch-
lichsten und in Dänemark wachsenden Erd-Gewächse, Pflantzen und 
Kräuter … tryckt i Köpenhamn 1721. Buchwald var läkare och hans 
arbete beskriver växter från den botaniska trädgården i Köpenhamn. 
Vanligtvis illustrerade man botaniska arbeten med träsnitt eller gra-
vyrer men här har man illustrerat med inklistrade torkade växter. Ett 
miniherbarium skulle man kunna kalla det för. Påfallande många 
växter är fortfarande i mycket gott skick.
 I varje 1700-talsbibliotek fanns det givetvis atlaser eller enskilda 
kartor, så också i Bergianska biblioteket. Här finns en liten atlas 
från 1600-talet med svartvita kartor som sannolikt hör till Philipp 
Clüvers Introductio in Universam Geographiam … vilken finns i 
biblioteket i en upplaga från 1686. Vidare en av Bengt Bergius sam-
manställd atlas huvudsakligen innehållande kartor utgivna av den 
tyske förläggaren Johann Baptist Homann kallad ”Homans Chartor” 
av Bergius. I denna atlas finns också ett antal svenska kartor från 
1700-talet.
 De intressantaste volymerna är dock tre ståtliga kartvolymer uni-
formt inbundna i mörkt stänkt helskinn. På pärmarna finns en liten 
oval stämpel med ett adelsvapen krönt av en adlig krona med namnet 
Anckarcrona under. Böckerna har tillhört den i sin ungdom äventyr-
lige Theodor Ankarcrona (1687–1750), sedermera amiral och till sist 
landshövding i Stockholm tillika ledamot i Vetenskapsakademien. 
Ankarcrona är mest känd som den som 1715 räddade Karl XII undan 
fienden i Stralsund. Hans boksamling såldes på auktion i Stockholm 
1778 och bröderna Bergius ropade in 43 volymer i diverse ämnen.
 En av kartvolymerna har ryggtiteln Glob Russia et Polonia och 
innehåller närmare 70 graverade kartor och ett antal stadsvyer, de 
flesta från första halvan av 1700–talet. Volymen innehåller inte bara 
graverade kartor utan också ett litet antal handritade. År 1725 fick  
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Ankarcrona i uppdrag att eskortera den 
svenska ambassadören och riksrådet  
Josias Cederhjelm till Sankt Petersburg.  
Ankarcrona hade också en hemlig 
uppgift – nämligen att spionera på 
den ryska flottan och de ryska be-
fästningarna. I denna volym kan 
man finna fem skisser, bland annat 
över citadellet i Petersburg, som alla 
återfinns på en större handritad kar-
ta över Sankt Petersburg med omgiv- 
ningar signerad T. A. En av skisserna 
är också daterad 1725. I volymen åter-
finns också en stor odaterad handritad 
utvikningskarta över Sankt Petersburg och  
Kronstadt med omgivningar utförd av den hol-
ländske kartografen Abraham Maas (1641–1729) som tillbringade 
en lång tid i Ryssland. Man kan anta att Ankarcrona köpte kartan 
under sin vistelse i Petersburg.
 En av volymerna med ryggtiteln Magna Brittania är helt ägnad 
Storbritannien och Irland. Förutom en mängd kartor finns här också 
ett antal vyer över berömda slott och byggnader. Bland annat en rad 
stora gravyrer över St. Pauls Cathedral i London där en av gravyrerna 
är daterad 1720. Här finns också några stadskartor över London.
 Den sista av dessa kartvolymer har ryggtiteln Turc Imp: et Asia 
och innehåller kartor över Turkiet med omgivningar, men också över 
Indien, Kina och Japan. Sist i bandet finns Jean Baptiste Bourguig-
non d’Anville (1697–1782) Nouvel atlas de la Chine, de la Tartarie 
chinoise et du Thibet … tryckt i Haag 1737 med text och 42 kartblad. 
I bandet finns också 12 kartor som grundar sig på den tyske läkaren 
och naturforskaren Engelbert Kaempfers (1651–1716) vistelse i  
Japan. Kaempfer gjorde en lång resa i Ryssland, Persien, Indien, 
Syd-Ostasien och Japan och gav under sin livstid ut en reseskildring 
med titeln Amoenitates exoticae politico-physico-medicae … tryckt i 
Leipzig, 1712. Kaempfers andra reseskildringar, postumt utgivna 
finns givetvis i Bergianska biblioteket.
 Det bör tilläggas att dessa atlaser är sammanställda av Ankar- 
crona själv och att de allra flesta kartorna i de tre volymerna är  
mycket elegant handkolorerade och i ett ytterst fint skick för att inte 
säga nyskick. Den övervägande majoriteten av kartorna är utgivna 
under de första decennierna av 1700-talet.
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 Carl Gustaf Tessin sålde som bekant en stor del av sitt bibliotek 
till drottning Lovisa Ulrika och till Gustaf III. Samlare som han 
var fortsatte han dock att köpa böcker och när Tessin avled 1770 
såldes hans boksamling året efter på auktion och i biblioteket kan 
man finna 40 arbeten med Tessins pregnanta namnteckning på titel-
bladet och med ”Nya Bibliothequet” handskrivet på försättsbladet.  
Bergius förvärvade de flesta av böckerna på auktionen efter Tessin 
men ett litet antal inköptes på senare auktioner efter andra boksam-
lare. Bland förvärven kan nämnas en god samling av den italiens-
ka naturforskaren Ulisse Aldrovandis (1522–1605) skrifter. Bland 
de böcker som förvärvades på auktionen fanns också ett krigsbyte, 
nämligen Nathan Chytraeus (1543–1598) reseskildring Variorum in 
Europa itinerum deliciae tryckt i Herborn, 1594. Utöver ”Nya Bib-
liotequet” har Tessin också skrivit ”rar” på främre försättsbladet. 
Boken har tillhört jesuitklostret i Olmütz som plundrade av svens-
karna 1642. Överst på titelbladet står följande tillskrift: ”Collegij 
Soc[ietatis] Jesu Olom[utij] catal[ogo] inscr[iptus] 1604 … Historici 
num[o] 16”. Numret härstammar från den allmänna katalogiserin-
gen av detta bibliotek som genomfördes 1604. I drottning Lovisa  
Ulrikas numismatiska bibliotek, placerad på Kungliga Myntkabinet-
tet i Stockholm finns ett arbete av den kände läkaren och numisma-
tikern Adolf Occo (1524–1606) Impp. Romanorum numismata … 
Antwerpen 1579. På titelbladet finns en identisk tillskrift och som 
handstilen tydligt visar utförd av samma bibliotekarie men här som 
nummer 49. Man kan på goda grunder anta att dessa två böcker har 
stått mer eller mindre på samma hylla i klosterbiblioteket.
 Det enda säkra 1400-talstrycket i Bergianska biblioteket är en 
upplaga av Petrus de Crescentiis (ca 1230–ca 1320) Opus ruralium 
commodorum tryckt i Strasbourg 1486. Boken har på titelbladet en 
handskriven tillskrift ”Eclæ Cathed. Olu: 1627” och är sålunda ett 
krigsbyte från trettioåriga kriget, taget från domkyrkobiblioteket i 
Olmütz. Boken finns för övrigt i en digitaliserad version i Herzog 
August Bibliothek i Wolfenbüttel där även bokbandet är snarlikt  
Bergianska bibliotekets exemplar.
 Ett annat krigsbyte av intresse är en liten oktav inbunden i ett 
mjukt helpergamentband med ett handskrivet stort ”P” längst ned på 
ryggen. Bandet innehåller De simplicibus medicamentis ex Occiden-
tali India delatis … publicerad i Antwerpen på Plantins officin 1574, 
författad av den spanske läkaren och apotekaren Nicolás Monardes 
(1512–1588). På titelbladet är en boktryckt papperslapp inklistrad 
med följande text: ”Ex Bibliotheca Cardinalis & Principis â Dietrich-
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stain”. Boken har tillhört det Dietrichsteinska biblioteket i Mikulov 
(Nikolsburg) som rövades av svenskarna. Boken har även en intres-
sant historia före furstbiskopen av Olmütz, Franz von Dietrichstein. 
Längst ner på titelbladet finns en tillskrift som säger att den frans-
ke botanisten Carolus Clusius eller Charles L’Escluse (1526–1609), 
samma år som boken publicerades skänkte den till Hieronymus Beck 
från Leopoldsdorf. Efter ankomsten till Sverige hamnade boken så 
småningom hos bergmästaren i Västerbotten Barthold Sadelin som 
avled 1723. På övre delen av bakre pärmen har Barthold Sadelin pryd- 
ligt textat sitt namn med versaler. Dessa två krigsbyten har av någon 
anledning inte uppmärksammats av den så flitige chefen för Veten-
skapsakademiens bibliotek Arne Holmberg.
 Av en händelse råkade undertecknad plocka ut en oansenlig liten 
volym ur biblioteket och fann ett märkligt tryck, nämligen Carl Jacob 
Beckerstedt, En örte-book tryckt med sine rosor och blad, utgiven i 
Stockholm 1758. Boken är ett planschverk och består av 62 bota-
niska planscher där delar av bilden är tryckt i naturhögtryck (Nature 

Carl Jacob Beckerstedt, En örte-book tryckt med sine rosor och 
blad. Stockholm, 1758
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Printing) varpå blommorna synes vara handritade och därefter hand-
kolorerade. Titelsidan är också handritad. 
 Johan Wikström skriver i sin Conspectus litteraturae botanicae in 
Suecia… Stockholm 1831: “Detta mycket sällsynta verk innehåller 
en samling av 62 tavlor, på vilka kolorerade figurer av inhemska och 
exotiska plantor är avbildade. Det finns ingen text. 2 eller 3 arter 
är ibland skisserade på en och samma tavla; figurerna är för största 
delen dåliga. På ett flertal tavlor finns plantornas latinska namn och 
därjämte tillfogade namnen på olika europeiska språk. Hos bokhand- 
lare var det en gång till salu. Eftersom detta verk endast är känt 
av få människor, uppräknar jag här de avbildade plantorna. […].” 
(Översättning från latinet av Brian Möller Jensen). Thorgny Krok 
nämner också Beckerstedt i sin Bibliotheca Botanica Suecana och an-
ger att boken finns i KVAB.
 Svenska böcker tryckta i naturhögtryck är mycket ovanliga och 
en gissning ger vid handen att det är detta exemplar som både Wik-
ström och Krok hade sett. Wikström är med rätta mycket sträng i sin 
bedömning av Beckerstedt och bilderna kvalitet kunde aldrig mäta sig 
med ett skickligt utfört träsnitt eller en gravyr. Men det ligger dock en 
god tanke i viljan att överföra naturen direkt på ett papper utan en 
konstnärs och en gravörs mellanhand. Givetvis uppstår det problem 
när man med denna teknik skall avbilda till exempel en pion!
 I biblioteket kan man också finna en del tryck man kanske inte 
hade väntat sig, till exempel en liten pamflett med titeln Tankar om 
borgerliga friheten publicerad 1759 av Linnélärjungen Peter Forsskål 
(1732–1763). I skriften förordar han både en ökad frihet för med-
borgarna och inte minst tryckfrihet. Den lilla skriften var i hög grad 
sprängstoff vid denna tid och förbjöds omedelbart och är idag mycket 
sällsynt. Bröderna Bergius lyckades dock komma över ett exemplar 
och i ett av samlingsbanden återfinner vi både Forsskåls pamflett och 
omedelbart efter finner vi Kongl. Maj:ts Nådiga Förbud … Gifwit 
Stockholm i Råds-Cammaren the 28. Februari 1760.

Slutord
Vetenskapsakademien, som blivit trångbodda i Gamla Stan, förvär-
vade 1828 det så kallade Westmanska huset mitt emot Adolf  
Fredriks kyrka, då i utkanten av Stockholm. Eftersom man blivit 
medveten om Bergianska bibliotekets stora värde beslöt man att flytta 
biblioteket från Bergielund till sina nya lokaler vilket skedde 1831. I 
dessa lokaler hade Bergianska biblioteket tillsammans med Vetenskaps-
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akademiens egen stora boksamling sin hemvist ända tills man 1915 
flyttade ut till KVA:s nuvarande lokaler i Frescati. År 1978 förstat- 
ligades Vetenskapsakademiens bibliotek och avtalet mellan staten och 
Vetenskapsakademien föreskriver att alla böcker tryckta före 1800 
fortfarande är KVA:s egendom men är deponerade på Stockholms 
universitetsbibliotek. När Ralph Erskines nya biblioteksbyggnad stod 
färdig 1983 flyttade också hela akademiens stora bibliotek om ca 14 
kilometer böcker och tidskrifter, inklusive det Bergianska biblioteket 
till den nya biblioteksbyggnaden.
 Idag förvaras det Bergianska biblioteket, som är sammanhållet 
sedan Bröderna Bergius dagar, i den naturvetenskapliga raritetssam-
lingen i ett av universitetsbibliotekets säkerhetsmagasin. När KVAB:s 
stora boksamlingar flyttades till universitetsbiblioteket insåg man 
snabbt att nya och säkra bokmagasin måste skapas, inte bara för det 
Bergianska biblioteket men också för de mycket stora samlingarna av 
äldre naturvetenskapligt tryck i akademiens eget bibliotek. Ett arbete 
påbörjades då med att plocka ut speciellt värdefulla böcker ur de or-
dinarie samlingarna och placera dem i raritetssamlingen – ett arbete 
som alltjämt fortgår. Som tidigare nämnts är delar av den Bergianska 
boksamlingen inte katalogiserad, KVAB:s boksamling är däremot helt 
katalogiserad, dock på lappar eller katalogkort. I princip är det bara 
allt tryck från mitten av 1970-talet och framåt som är katalogiserade 
i den nationella databasen Libris. Stora mängder äldre böcker är dock 
inlagda i databasen, ett arbete som också fortgår. Stora resurser har 
också under 2000-talet lagts ner på att tillverka skyddsboxar till spe-
ciellt skyddsvärda objekt i det Bergianska biblioteket.
 Avslutningsvis bör det påpekas att det Bergianska biblioteket inte 
på något sätt är en museal boksamling utan används ofta framför 
allt av forskare. Boksamlingen räknas i allra högsta grad som en av 
Stockholms universitetsbiblioteks främsta skatter.
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Referenser
Förvånande litet är skrivit om Bengt och Peter Jonas Bergius. 
Båda två var i allra högsta grad intressanta 1700-talspersoner och 
förtjänar sina biografier.

Åminnelsetalen, hållna i Vetenskapsakademien, är en självklar 
utgångspunkt. Anders Schönberg höll 1785 åminnelsetalet över 
Bengt Bergius medan den förste Professor Bergianus Olof Swartz 
tal över Peter Jonas Bergius inte trycktes förrän 1822.

Professor Bergianus Veit Brecher Wittrock publicerade 1890 i det 
första numret av Acta Horti Bergiani ”Några bidrag till Bergians-
ka Stiftelsen historia” och Robert E. Fries publicerade i samma 
tidskrift band 11(1931) ”Till firandet av tvåhundraårsminnet av 
Peter Jonas Bergius födelse”. I Svenskt biografiskt lexikon finns 
också två artiklar om bröderna Bergius.

Den som skrivit mest om bröderna Bergius och framförallt om 
Bergianska biblioteket är den förutvarande chefen för Vetenskaps- 
akademiens bibliotek Arne Holmberg.

Holmberg har skrivit ”Om Bergianska biblioteket och dess upp- 
komst”, publicerad i Nordisk tidskrift för bok- och biblioteks-
väsen 1945. I samma tidskrift publicerades han året efter ”Ber-
gianska biblioteket i Kungl. Vetenskapsakademiens ägo”. I en 
bilaga till KVA:s årsbok för år 1945 gav Holmberg också ut en 
utmärkt genomgång av intressanta provenienser i Bergianska 
biblioteket med titeln: ”I Bergianska biblioteket representerade 
svenska bokägare : alfabetisk förteckning jämte inledning”. Vi-
dare publicerade Holmberg 1938 i Lychnos ”Bengt Bergius och 
hans avskriftssamling : randanteckningar till ett register”. Samma 
år publicerade också Holmberg i Kungliga biblioteket handlin-
gar ”Den Bergianska avskriftssamlingen i Kungl Vetenskapsaka-
demiens bibliotek : systematisk förteckning”. I Personhistorisk 
tidskrift 43 (1944–1945) publicerade han ”Bröderna Bergius 
självbiografiska anteckningar : med inledning och förklarande 
anmärkningar efter en handskrift i Bergianska biblioteket”.

Bröderna Bergius och det Bergianska biblioteketClas-Ove Strandberg



178

Gunnar Hellström publicerade 1949 i Haningebygden: 
Medlemsblad för Haninge hembygdsgille ”Herrgårdarna i Öster-
haninge intill 1800-talets början” där Hässlingbys ägarförhål-
landen bland annat behandlas.

Den tidigare Professor Bergianus Bengt Jonsell inleder den av 
honom själv redigerade Bergianska botanister (1991) med ar-
tikeln “Bröderna Bergius och det Bergianska arvet”.
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Exotiska frukter och äventyrliga maträtter från 
världens alla hörn väcker allt större intresse. Ny-
fikenhet på nya smakupplevelser inspirerar till 
gastronomiska experiment och övervinner såväl 
smakmässiga fördomar som starka traditions-
band. Från vår horisont är det en utveckling som 
tagit fart de senaste decennierna, men en djup-
dykning i den Bergianska samlingen på Stock-
holms universitetsbibliotek avslöjar en liknande 

tendens på sjuttonhundratalet. 
 En av tidens hängivna bokläsare och samlare, docenten i historia 
och extra ordinarie assessorn i antikvitetsarkivet, bankokommissa-
rien Bengt Bergius (1723–1784) höll den 3 maj år 1780 ett tal med 
den fantastiska titeln Om Läckerheter, Både i sig sjelfva sådana, och 
för sådana ansedda genom Folkslags bruk och inbillning. Talet erbjöd 
en kulinarisk kulturhistoria och räknas som en klassiker av närmast 
encyklopediskt format. Det hölls när den lärde Bergius avgick från 
sin andra period som preses i Kungliga Vetenskapsakademien. Texten 
trycktes omsider i två volymer på nästan 600 sidor text, där en stor 
del utgörs av en lärd notapparat med ytterligare upplysningar om 
växter, djur, människor och orter.
 Talet anlade ett globalt perspektiv på mat och dryck. Bergius var väl 
medveten om att väletablerade vanor och fördomar påverkade männi-
skors smak och var övertygad om att vi i Sverige och Europa orättvist 
bedömde andra folks preferenser när det gällde lämpliga råvaror och 
maträtter. En geografisk och historisk exposé över jordens läckerheter 
kunde öppna våra ögon för jordens mångfald och skapelsens rikedom. 
Runt om i världen åt man murmeldjur, marsvin, piggsvin, fladdermöss, 
myror, gräshoppor, ormar, skalbaggslarver, björntassar, elefantsnablar K
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och ofjädrade svalungar. Men den västerländska traditionen rymde 
minst lika hårresande exempel. Dit kan man räkna sniglar och grodor. 
Bergius hade själv en gång blivit serverad frikasserade källgrodor hos 
greve Tessin. Men för att övertyga mer skeptiska sinnen anförde han 
exempel från det gamla romarriket där de dekadenta kejsarna smorde 
kråset med påfåglar, kattungar och flamingotungor.
 Bergius odlade sitt intresse för läckerheternas kulturhistoria på ett 
tidstypiskt sätt och samlade sin kunskap i läsfåtöljen eller vid arbets-
bordet, främst från reseberättelser och memoarer. Han hade ett stort 
och i samtiden berömt bibliotek tillsammans med sin bror, läkaren 
Peter Jonas Bergius, i deras malmgård vid Karlbergsallén. Eventuellt 
konsulterade han den stora franska encyklopedin. Där nämns bland 
annat voaverome, söta violetta bär från Madagaskar. 
 Bergius såg ljust på vetenskapens framtid och ansåg att man lämnat 
forntidens fördomsfulla uppfattningar bakom sig. Han hade en klart 
empirisk och systematisk utgångspunkt, ansåg att historisk forsk- 
ning skulle bygga på primärkällor och saknade inte källkritisk dis-
tans.
 Hans vetenskapsideal framgår när han diskuterar Vetenskaps-
akademiens skriftserie, vari hans eget tal kom att ingå. Avhandlin-
garna blir enligt hans mening bra om de är ”bygde på oförtruten 
forskning, på tydeliga rön, på klarsynt upmärksamhet, på noggranna 
försök, på uplyst förfarenhet, på ömhet för sanning, på ifrig hug för 
nya upptäckter, och dertil med klädde i en ren 
och anständig dräkt”. (I:9) Ett vårdat och 
vackert språk är av största vikt.
 Bergius befinner sig tillräckligt 
nära upplysningsfilosoferna för att 
sätta värde på att man gör sig fri 
från fördomar och lånade åsik-
ter, ”högar af forntidens menin-
gar, infall, ordspråk, griller, gåtor 
och drömmar”. (I:14) I stället för 
andras glasögon, ”lånta synglas” 
(I:14) som han skriver, ska man 
studera naturen och använda sin egen 
tankestyrka. Bergius lovordar de forsk-
are som:

… följer Naturen på spåren, ransakar dess hemligheter, efterser 
tingens och ämnenas upphof, utforskar deras orsaker och drif-
fjädrar, undersöker deras halt, beskrifver noga deras skiljemärken, 

Bergius såg ljust 
på vetenskapens 

framtid och 
ansåg att man 

lämnat forntidens 
fördomsfulla 
uppfattningar 

bakom sig.
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uptäcker deras verkningar både för sig sjelfva 
och i sammanblandning, utstakar deras lagar, 
förvissar sig och andra om deras rätta sam-
manhang, samt af kända och bevista sannin-
gar slutar til andras förhållande som man icke 
än hunnit fatta. Och i anseende til alt sådant 
har vår tid och efterverlden en grundfast väg 
att gå på, i stället för den slippriga stråt som 
Förfäderna vandrade. (I:14f)

Bergius menade att det krävdes ett lugnt sinne 
för att rättvist kunna bedöma sakernas till-
stånd, inte minst nya smakupplevelser. Helst 
borde observatören ha ett stort jämförelse-
material och en lång erfarenhet bakom sig. 
Han favoriserade därför rapporter från de 
rika och lyckligt lottade män och kvinnor 
som tidigt fått smaka kräsliga rätter på be- 
kostnad av utsagor av de fattiga som var vana 
vid en tarvlig kost. Han säger sig snarare lita 
på en traktör från Paris än en gästgivare från 
Trosa och ställde sig tveksam till positiva om-
dömen givna av trötta sjömän som efter långa 
och strapatsrika resor fick smaka färska frukt-
er som de fann utsökta. I sjuttonhundratalets 
Sverige visste man mycket väl vad hungersnöd 
innebar och Bergius hävdar att människor i 
nödfall åt inte bara barkbröd, löv, skinn och 
hudar utan också råttor, paddor och duvträck. 

Bergius var inte rik och hade inte tillgång 
till dagens snabba transporter. När råvaror- 
na var dyra, sällsynta eller kom långvä-
ga ifrån kunde han endast i undantagsfall  
bygga på egen erfarenhet. Det hindrar inte 
att hans insikter blev omfattande. Han visste 
mycket väl att Belugakaviar var den bästa, att 
man åt couscous i Nordafrika och svalbon i 
Kina. Han kände till den illaluktande men väl-
smakande durianfrukten och var bekant med 
såväl litchi, baobab, papaya och kaktusfruker 
som persimon, nektariner, carambole, mango-
stan och rambutan. Trots att stavningen är 
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avvikande beskriver Bergius övertygande européernas förtjusning i 
avocato, chirimoya, och manga. Lite svårare att känna igen är frukter 
som goyave (guava) och japanskt kakiplommon (sharon).
 I linnéansk anda var Bergius noga med att påpeka att det fanns 
många olika arter och varieteter. Han skiljer mellan citroner, limoner, 
apelsiner, pomeranser, pomelo och camquit (kumquat), liksom  
mellan åkerbär, blåhallon, björnbär, kråkbär och jungfrubär, som  
numera kallas stenbär. Han förtecknar elva sorters plommon, sju 
slags meloner, fyra slags persikor respektive dadlar och hävdar att det 
finns ett oändligt antal olika vindruvssorter. Dessutom presenterar 
han en mängd mindre bekanta frukter som jambolan, mangaba och 
araca. Utan tvekan rymmer Bergius presentation fler i dagens butiker 
okända än kända frukter.

Systematik och smakrelativism
Smaken varierade enligt Bergius med kultur och klimat, tid och plats, 
sjukdom och hälsa, ålder och kön. Därtill kommer uppfostran och 
utbildning, konventioner, traditioner och modefenomen.

Jag vet intet ämne i hela Naturen, som kan behaga hvar och en 
lika och på alla tider, ty smaken är så mycket skiljaktig, och rättar 
sig ofta efter Människornas olika tilstånd i anseende til hälsa eller 
sjukdom, ofta efter olika åldrar, ofta också efter mode, inbillning 
och vana. (s. I:20)

Det finns inga sanningsanspråk vad gäller smakpreferenser och man 
kan enligt Bergius aldrig hävda att någon har fel, förutsatt att ut-
sagorna är uppriktiga och ärliga. Vad en person finner välsmakande, 
tycker en annan är blott passabelt och en tredje vidrigt. Samma per-
son kan dessutom ha olika uppfattningar under skilda epoker i livet. 
Havande kvinnor har ibland speciella önskemål, liksom barn och 
gamla. En person kan längta efter en viss rätt när han är sjuk, men 
annars vara ointresserad. Milda smaker, som mjölk och honung, till-
talar enligt Bergius särskilt barn, medan gamla människor uppskattar 
starka kryddor och skarpa smaker som i ättika och senap.
 Även på sjuttonhundratalet var folk allergiska och Bergius tar 
upp det som exempel på att ingenting gillas av alla. De flesta älskar 
smultron, men Bergius har en gång träffat en man som fick feber och 
röda fläckar över hela kroppen av en sup smultronbrännvin och en 
annan som inte tålde vin och blev illamående av att ta nattvarden. 
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Han anar samma orsak till att vissa inte vill äta smör eller ost.
 Den genomgripande betydelsen av starka upplevelser i barn- 
domen är ännu en faktor som Bergius räknar med när det gäller aver-
sioner mot sådant som de flesta uppskattar. Motvilja kan också upp-
stå om man förätit sig. Men därtill kommer fördomar och medvetet 
eller omedvetet övertagna uppfattningar. Dit hör den svenska ovil-
jan att äta häst, ett ämne ställt under debatt vid denna tid. Hundar 
och katter äts enligt Bergius såväl i Kina som i Afrika och fastän  
européer i gemen inte vill äta sådant anför han en positiv rapport 
från engelsmän på Otahaiti (Haiti). Vissa religioner rymmer förbud 
mot särskild föda och äldre personer kan överföra sin vämjelse för 
vissa födoämnen till nya generationer. Mode och vana vänder enligt  
Bergius människor från det naturliga och hälsosamma. Samma kraft-
er verkar för att vänja människor vid sådant de ursprungligen finner 
obehagligt, som kaffe, alkohol och tobak. Man kan dricka kaffe för 
att verka förnäm, supa för att framstå som stark och manlig, nyttja 
tobak för att följa modet eller äta något otäckt för att det är dyrt och 
sällsynt. Många är villiga att förtära illasmakande örter och dekok-
ter om de presenteras som hälsosamma. Till denna kategori räknar 
Bergius vitlök och spansk peppar, som introducerades som medicin 
och brände som eld i munnen, men som med tiden blev en ingrediens 
i vanliga såser.
 Slutsatsen är helt i överensstämmelse med den 
kända formeln De gustibus non est disputan-
dum; ”om tycket och smaken får man ej 
disputera”. (s. I:25) Vilket hos Bergius 
naturligtvis utgör den perfekta in- 
ledningen till en längre diskussion i 
ämnet.
 Bergius ideal är en fördomsfri in-
ställning och han tänker sig troligen 
att han genom att frilägga orsakerna 
till människors förutfattade mening-
ar kan övertyga dem om att ompröva 
sin inställning eller åtminstone få större 
förståelse för skiljaktiga meningar. Hans 
tilltro till kunskap är så stark att han läg-
ger ner stor möda på att samla och presentera 
världens alla läckerheter bland växter och djur.
 Bergius är visserligen övertygad om att ”ingen ting i naturen 
gifves, som för alla Människor, uti alt slags tilstånd, är välsmakeligt” 
(s. I:21), men menar ändå att det finns vissa allmänna tendenser.  
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Starkast bland dessa är preferensen för söta smaker, men han förteck-
nar även andra: sött – dulce, syrligt – acidulum, salt – salsum, fett – 
pingve och kryddaktigt – aromaticum. (s. I:22)
 Om man jämför dessa fem smaker med de fyra numera gängse 
(sött, salt, surt och beskt) finner man vissa skillnader. Den mest int-
ressanta är förekomsten av ”fett”, ett i sig ganska smaklöst ämne som 
förhöjer andra smakupplevelser. Det ligger ganska nära den på sen-
are år omtalade femte smaken, umami, som importerats från Japan 
och ofta presenteras som främmande för västerländsk tradition. Den 
femte smak som Bergius räknar upp är den kryddaktiga som vi idag 
skulle vilja dela upp i en mängd underavdelningar.
 Bergius lista på smaker som de flesta skyr är betydligt längre 
och innefattar den beska smaken: beskt – amarum, kärvt – acer-
bum, strävt – stypicum, skarpt – acre, härsket – rancidum, hett och 
brännande – fervidum, ruttet – putre respektive fatt och osmakligt – 
fatuum. (s. I:21f)
 De obehagliga smakerna avslöjar flera dominerande drag i tidens 
smakpalett. Som intressant men svårfångad motvikt till den goda 
fettsmaken står de fadda smakerna, men också de härskna och rutt- 
na. Äldre tiders mat saknade angivet bästföredatum och krävde att 
människor kunde smaka och lukta sig till otjänlig föda. Vid den mot-
satta polen från det fadda ligger det heta och brännande, ännu främ-
mande för den europeiska matkulturen. Dit hör kanske också det 
alltför skarpa. Det kärva och det sträva vill Bergius skilja åt, men 
föreställer sig att de flesta ogillar, liksom det beska. Dessa motbju-
dande smaker står i enkel motsatsställning till det milda och söta.
 Bergius tal om barn som gillar det söta som andra finner ”äckel-
aktigt” (II: 182) låter så samtida att det krävs en mental ansträng-
ning för att inse att varken vår tids smågodis eller socker, så som vi 
vanligen tänker på det, förekom på sjuttonhundratalet. Det självklara 
sötningsmedlet var honung och det nya sockret var rörsocker. Det 
skulle dröja uppemot hundra år innan man i Sverige producerade 
socker från sockerbetor. Honung fanns däremot i otaliga varianter be-
roende på de blommor som bina frekventerat. Rosmarinhonung tog 
priset både i smak och lukt, ljunghonung och bovetehonung hamnade 
längst ner på listan. Därtill kom diverse söta safter och sirapssorter 
som lönnsirap från Kanada och dadelsirap från Arabien.
 Men även om nästan alla uppskattar det söta och ogillar det be-
ska ligger de mer subtila smakupplevelserna i kombinationer av olika 
smaker. De flesta läckerheter hör enligt Bergius till denna kategori 
av blandsmaker vari även obehagliga smakinslag kan ingå. I ananas 
balanseras den angenämt söta smaken av en mild syrlighet och i en 
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mangostan, som av vissa anses vara den läckraste frukten på jor-
den, blandas syrligt och salt. Med dessa blandningar kan man skapa 
oräkneliga nya rätter och ”förbyta nog bittra och vidriga ämnen til 
ypperliga kräseligheter”. (II:221f)
 Många råvaror måste tillredas för att bli läckra. Bergius hänvisar 
till utmärkta kokböcker, från den romerska som bär Apicius namn 
till Cajsa Wargs då nyutkomna, men påpekar också att det finns en 
risk att man går till överdrift vid tillredningen. Måtta i allt gäller 
såväl mat som dryck. Vissa varor bör dock soltorkas, andra kokas 
eller steks. Rått kött och rå fisk är kontroversiella inslag i Bergius 
framställning, liksom olika slags rutten mat. Han hävdar att det hu-
vudsakligen är fördomar som gör att folk uppfattar rått kött som 
otäckt och svårsmält, särskilt som ostron betraktas som en läckerhet. 
Eskimåerna i norr liksom indianerna i Peru äter enligt uppgift rå fisk, 
i Patagonien estimeras rått hästkött och i Abessinien rått oxkött, om 
man får tro Bergius källor. Han hävdar till och med att mongoler 
serverat råa hjortsvansar till främlingar som fann att läckerbiten hade 
ungefär samma smak som färsk kaviar. (II:212–216) Bergius tror sig 
också veta att irokeserna i Kanada äter rutten majs, att man i Siam 
gör sås av saltade och ruttnade kräftor och att indianerna i Mexiko 
låter kött ligga och ruttna i jorden tills det är fullt med mask innan 
det röks, kokas och tillreds. Avslutningsvis inflikar Bergius en brask-
lapp och försäkrar sina läsare att det finns många undantag från den 
enkla uppdelningen mellan goda och onda smaker. Den enligt Bergius 
”kitsliga människo smaken” (II:37) kräver dessutom omväxling och 
i enlighet med tidens moral betonar Bergius sammanfattningsvis att 
ingenting blir läckert eller njutbart om det konsumeras i överflöd. 
Frosseri förblir en synd och Bergius menar att det skadat miljoner 
människor till liv och hälsa och i många länder varit mer fördärvligt 
än krig och svärd. (II:223)

Kulinarisk kronologi
Människors mathållning och läckerheternas status förändrades med 
tidens och historiens gång, det var Bergius grundläggande övertygelse. 
Smaken var relativ och varierande, men därmed inte moraliskt eller 
politiskt likgiltig. Även om Bergius ville öppna sina läsares sinnen för 
nya möjligheter märks ibland hans åsikter om vad som var passande 
och gott. För mycket fett, liksom för mycket sött, var inte nyttigt. Det 
var Bergius och hans samtid mycket medveten om.
 Alkohol, narkotika och tobak ägnas särskild uppmärksamhet, 
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liksom den ännu smått kontroversiella konsumtionen av kaffe, te och 
choklad. Samtliga är tveksamma modeföreteelser och kräver enligt 
Bergius uppfattning tillvänjning. Opium, brännvin och tobak nyttjas 
för sin effekt, inte för sin smak, det är Bergius åsikt. Det gör inget att 
opium har en besk, skarp och vämjelig smak när det gör människor 
glättiga, modiga och okänsliga för faror. Av haschisch blir folk ”vim-
melkantiga i hufvudet och öfverdådiga” och andra hampapreparat 
lockar med ”ljufvliga känslor och phantasier”. (II:278, 279) Coca-
blad, benge, betel och bolmört är likaledes vedervärdiga men effek-
tiva. Även brännvin finner Bergius vidrigt och blott etablerat som en 
”elack vana”. (I:34) Tobak har enligt Bergius en motbjudande smak, 
men nyttjas i alla fall över nästan hela världen. Dessa varor har ofta 
introducerats som hälsomedel, men spritt sig som allmänt bruk eller 
missbruk.
 Vin räknar Bergius som fruktsaft och menar att flera vinsorter hör 
till ”läckerhets-classen”. (II:245) Bergius förtecknar såväl sprit som 
rom och arrak, starkviner som Madeira och sake, och kända vinsort-
er som Champagne, Hermitage, Bourgogne, Rehnvin och Tokayer. 
Ett liknande intresse ägnas olika ölsorter, främst engelska, tyska och 
svenska. Mumma, mjöd och svagdricka får också vara med på ett 
hörn.
 En allmän uppfattning, som Bergius inte vill ta ställning till,  
tycks vara att människor före syndafloden var vegetarianer. Det 
kan vara ett tecken på skapelsens och mänsklighetens ursprungliga 
oskyldighetstillstånd då lejon och lamm höll fred i Edens lustgård. 
Men i slutet av 1700-talet åt man desto fler djur, insekter, fiskar och 
fåglar. Jakten på kramsfåglar, ätbara småfåglar som starar, trastar, 
sidensvansar, lärkor och snösparvar, var obegränsad och inte bara 
kråkfåglar, måsar, svanar, gäss och änder utan även rovfåglar, ugglor, 
pelikaner och pingviner räknas upp bland ätliga fågelarter. Särskilt 
förtjust tycks man ha varit i hönsfåglar som orre, tjäder, rapphöns, 
hjärpar, frankoliner och vaktlar samt vadare som snäppor, strand-
skator, spovar och beckasiner. Bergius nämner uppemot tjugo olika 
inhemska fiskar som lax, karp, torsk, strömming, abborre och gädda, 
och kompletterar med exotiska arter som muräna, barracuda, rock-
or, flygfisk, tonfisk, rödfisk och svärdfisk. Han tar upp skaldjur som 
hummer, krabbor, räkor och kräftor, men föredrar taskor, dvs. krabb-
taskor, av Linné namngiven som Cancer pagurus och faktiskt just den 
krabba som vanligen säljs i dagens fiskdiskar. 
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Sinnliga slutsatser
Denna idéhistoriska essä över Bengt Bergius tal om läckerheter är 
tänkt som ett bidrag till sinnenas historia. Det Bergius har att säga 
om sinnesupplevelser handlar mest om smak, till viss del om lukt 
och i någon mån om syn och känsel. Det enda sinne som tycks helt 
frånvarande i framställningen är hörseln, trots att det naturligtvis 
låter om mat och dryck. Det kluckar trevligt när man häller vin ur en 
flaska, det knastrar på ett speciellt sätt om man äter hårt bröd och 
det gäller att inte smaska för mycket när man äter en saftig frukt. Om 
allt detta tiger Bergius, möjligen därför att han inte finner det relevant 
ur läckerhetsaspekt. Kanske ansågs det inte heller passande att tala 
om de ljud som omger ätandet. Annars kan det vara en konsekvens 
av att Bergius hämtade sin information från tysta boksidor eller att 
författarna inte varit så uppmärksamma på hörselintryck. Det enda 
ljud han noterar kommer från levande och skönsjungande fåglar som 
den amerikanska härmtrasten, Northern Mockingbird, vilken Linné 
år 1758 gav namnet Turdus polyglottus.
 Den akademiskt skolade Bergius angrep sitt ämne enligt senaste 
vetenskapliga rön. Han angav sitt syfte och definierade sina begrepp. 
För att kallas läckerheter skulle födoämnena inte bara fylla magens 
behov utan även ge människan ”en behagelig känsla på tungan och i 
gommen”. (I:20) Smaksinnet tilldöms en avgörande omdömesförmå-
ga:

Människan fick i så måtto tilfälle och förmåga, at genom smaken 
utröna dessa ämnens större och mindre godhet, och blef dermed 
i stånd, at välja det behagliga och tjenliga, samt deremot förkasta 
det motbjudande. (I:20)

Smakens urskillningsförmåga exemplifieras med att ”et groft och sta-
digt kött kännes annorlunda på tungan, än et fint och tendert, et 
hemtamdt djurs kött annorlunda än et vildt”. (II:37) Man bör dock 
vara medveten om att omdömet förvrids vid stark hunger och törst. 
Föda som annars inte har någon särskilt tilltalande smak, njutes 
då med välbehag. Bergius grundsyn är positiv och religiös. Han är 
övertygad om att den gode guden inte vill verka uteslutande med 
tvång och nödvändighet. Därför rymmer skapelsen ämnen av sådan  
”ypperlig beskaffenhet, at de med en ljuflig känsla och vällust kunna 
förnöja smaken”. (I:20) Det är dessa läckerheter Bengt Bergius i sitt 
tal vill lyfta fram.
 Bergius gav en samtidigt vetenskaplig och mycket sinnlig defini-
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tion av läckerheter, med fokus på tunga och gom som smakens organ:

Med Läckerhet förstår jag hvarje sådant ämne, som, då en frisk 
Människa det njuter, på ett ljufligen förnöjande sätt retar dess 
nerv-papiller på tungan och i gommen, blifvandes läckerheten 
ofta förhöjd, då en behagelig lukt dermed instämmer. (I:22)

Kombinationen av lukt och smak är grundläggande för Bergius år 
1780, men han säger inte lika mycket om effekten av anrättningens 
estetiska och visuella kvaliteter. Han kan ange frukternas färg, form 
och storlek, men det framgår inte hur smakintrycket av en läckerhet 
påverkas av en vacker uppläggning. Eftersom estetiskt genomtänk-
ta serveringsförslag hör till tidens seder, beror det möjligen på att  
Bergius vill dra en tydlig gräns mellan smaken och de övriga sinnena.
 Lukten samverkar alltför tydligt med smaken för att uteslutas och 
endast i undantagsfall står de i motsats till varandra. Vid de sällsynta 
tillfällen då det illaluktande döljer en god smak väcker det förvån-
ing och undran. Ett av Bergius mest effektiva exempel på smakerfar-
enhetens triumf över såväl lukt som fördomar gäller den frukt han  
kallar durio. Den är taggig och luktar enligt Bergius rutten rödlök, 
men har ett vitt kött som liknar tjock grädde och smakar delikat om 
man övervunnit sin initiala tvekan.

… alla Européer, som gittat bortlägga den fördom de af luktens 
vidrighet mot den samma fattat, hafva efterhand ej allenast öfver-
vunnit afskyn derför, utan ock funnit en synnerlig vällust uti dess 
ätande… (I:123)

Vissa hävdar att durian är den ljuvligaste frukten i världen, andra 
vägrar äta den. Motståndet mot att äta något som luktar ruttet eller 
härsket är så starkt att många aldrig övervinner det. Och krokodilen 
anses lukta alltför starkt för att vara smaklig.
 Synintrycken tycks inte ha samma genomslag. Fladdermöss är 
fula men kan vara delikata, sköldpaddor likaså och leguaner ser 
grymma ut men anses för ”den yppersta delice” även av européer, 
medan påfåglar enligt Bergius inte betraktas som lika läckra som de 
är vackra. (II:129f, 158ff, 172–176) Viss fascination visar Bergius för 
frukter med avvikande färger eller besynnerliga mönster i randigt och 
rutigt. Men ibland samverkar syn och smak. En läcker kejsarfisk från 
moluckerna fascinerar genom sitt utseende, ”hela kroppen glänser 
som klart guld med röda framstrykande ränder, utom hufvudet, som 
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är himmelsblått med några däröfver gående guldband”. (II:185) och 
persikornas förträfflighet understryks av såväl skönhet, läckerhet, 
sötma och angenäm lukt.
 Det känselintryck som främst kopplas till läckerheter 

är temperaturen, i första hand det svalkande 
och kylande i vattenmeloner och friskt 

källvatten. Säkert beror intresset för 
is och snö på att Bergius huvudsak-
ligen bygger på reseberättelser från 
varma länder, men han rapporterar 
att även kosacker, grönländare och 
samojeder gärna äter frusna bär 
som konfekt. Lapparna anges göra 
kråkbärsglass på renmjölk. (II:226)  
Men om Bergius studerat preferens-

er i den nordiska vardagen hade nog 
värmande drycker fått en mer fram-

trädande plats. Vilket naturligtvis endast 
stärker hans tes att smaken varierar med 

omständigheterna. Vid sidan av temperaturen 
rapporterar Bergius ibland om råvarornas form och storlek, undan-
tagsvis också om ytans karaktär och köttets mjukhet eller fasthet. 
Vissa frukter har på insidan av skalet något som Bergius beskriver 
som ett vitt och svampaktigt ”fnugg” (I:140), något ludet som an-
tagligen upplevs med känselsinnet.
 Essäns fokus på sinnena kombineras med en sidoblick på de glo-
bala perspektiven och den världsbild där läckerheterna konsumeras. 
Ur Bergius perspektiv hade världen fyra delar: Europa, Amerika,  
Afrika och Asien. Jordens skilda hörn bidrog med sina specialiteter, 
hade sitt klimat och sin jordmån som på gott och ont påverkade smak-
en av såväl kött som vegetabilier. Bergius hämtar läckerheter från alla 
jordens hörn och noterar när smakpreferenserna skiljer sig åt.
 Artminskning och utrotning är inget nytt fenomen och tidsav-
ståndet till 1780 är tillräckligt för att man hos Bergius kan finna 
skrämmande exempel på arter som försvunnit från jordens yta på 
grund av människors jakt. Ett visst antal av de stora landsköld- 
paddorna på Galapagosöarna, som Bergius skriver Gallopagos, ”så 
läckra, at de bäste kycklingar ej kunde med mera nöje ätas” (II:175)  
har med knapp nöd överlevt. Den endemiska Galapagosduvan  
(Zenaida galapagoensis, som Bergius uppfattar som en turtur-
duva) har uppenbarligen klarat sig trots att de betraktades som ”rätt 

Motståndet mot 
att äta något 

som luktar ruttet 
eller härsket 

är så starkt att 
många aldrig 

övervinner det. 
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välsmakeliga” (II:107), medan vandringsduvan, som förr fanns i så 
oöverskådliga mängder att den enligt Nationalencyklopedin räknades 
i hundratals miljoner, är utdöd sedan duvan Martha avled på Cincin-
nati zoo år 1914. Så här beskrivs flockarna av vandringsduvor hos 
Bergius:

… de vilda Dufvorna i Norra America, som vissa årstider komma 
framfarande i så förfärliga skarar (sic), at de bortskymma solen 
och förmörka himmelen, görandes stor och mångfaldig skada på 
säd, ek- och bok-ållon m.m. ja på trädets grenar, hvarpå de slå 
ned, som ofta afbrytes af den otaliga dufvmängden. (II:107f)

Hur har den globala matvärlden förändrats sedan 1780? Hos Bergius 
finner man några tidstypiska och främmande inslag, som preferensen 
för fettsmak och motviljan mot starka kryddor. Annat är sig likt, kan-
ske till och med den irrationella aversionen mot hästkött. En del tycks 
samtida och välbekant som om det vore fullt möjligt att stiga in i 
salongen och obehindrat inleda ett samtal med Bengt Bergius. Inte 
minst känner vi igen oss i smakens intensiva, otaliga och personliga 
variationer.
 Naturens förråd är outösligt och rymden för eftertanke är oändlig. 
Det fastslår Bengt Bergius redan i talets inledning och det framstår 
som en bevisad sanning vid anförandets slut. Det kommer aldrig att 
saknas ämnen för kommande högtidstal, för bidrag till värdiga fest-
skrifter eller för framtida vetenskaplig forskning.
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Jag har under hela mitt vuxna liv hemsökts av ut-ur-krop-
penupplevelser och sömnparalyser vilket är ett förlamande 
tillstånd som kan uppkomma vid insomnande och upp- 
vaknande. Hallucinationer av olika slag är en del av 
sömnparalysen, så kallade hypnagoga och hypnopompa 
hallucinationer. Dessa kan bestå i skräckfyllda känslor 
av att någon är i rummet eller vid sängen samtidigt som 
man själv inte kan röra sig. Sömnparalysen har i folktron 
tolkats som att ett demoniskt väsen sätter sig på den  

             sovandes bröst, ofta sammankopplat med en känsla av 
  andnöd. I religiösa sammanhang har ”maran” fått namnen  
incubus respektive succubus, här två demoner av manligt och 
kvinnligt kön som under sina nattliga besök har sex med sina offer. 
Det är inte ovanligt att uppleva att själen frigörs från kroppen i en 
så kallad ut-ur-kroppenupplevelse och att det därigenom möjliggörs 
för resor till andra världar och tider. Detta kan ske med eller utan 
ledsagare och ett mycket vanligt inslag i upplevelsen är det så kallade 
ljuset i tunneln som genom en stark ljud- och ljusupplevelse leder en 
vidare till andra rum. Historier om människor som hävdar att de 
blivit bortförda av utomjordingar, i en så kallad abduction, brukar 
också förklaras med hjälp av fenomenet. 

Mitt musikaliska alter ego Fé bygger delvis på tankar om sömn-
paralysen och där upplevda möten: 

”My first out-of-body experience took place at the age of seven, 
if only for a short while, when I left this earth and died. Since 
then nothing seemed normal again. In my late teenages the nightly 

Johan Hinders

K
ap

it
el

om
sl

ag
: F

é 
fr

ån
 H

yp
n

ap
om

pa
. B

il
d

en
 ä

r 
be

sk
u

re
n

, s
e 

d
en

 i 
si

n
 h

el
h

et
 p

å 
s.

 2
01



197

travels to other worlds became increasingly frequent. Fé started 
this relationship, our relation, between ourselves after a dark  
period with sleepless nights and bodyless visitors. I asked my-
self: ‘Are you my collied twin sister?’ Because I was born with a 
hole through my heart I found it hard with human relationships. 
Instead of people I met the mist, the lonely machines, the forest, 
the spiders and butterflies. A human body has, even though it’s 
secondary, an important role – Heaven and Earth read our minds. 

There is nothing else than Art, simply, it’s a War”.

Ovanstående text är alltså en beskrivning av Fé och faktum är att 
i varje påstående finns, om än i liten grad, ett uns av förankring 
i verkligheten. Med hjälp av Swedenborg och hans verk Divine 
Providence hittade jag en passage som gick att bearbeta till text för 
Hypnopompa, en låt där jag försöker beskriva upplevelsen i feno-
menet:

“At first there are wanderings and labourious circuits and jour-
neyings through the dark, full of misgivings.Where there is no 
consummation. Then before the end come terrors of every kind; 
Shivers and trembling and and amazement; Shivers and tremb-
ling and sweat and amazement sweat

After this a wonderful light meets the wanderer; He is admit-
ted into pure meadowlands where are voices and dances and the  
Majesty of holy sounds and sacred visions.

Out of Body Experience.

I’m floating in outer space in another time.

You have now convinced me, I feel safe any way, You have now 
convinced me, I feel safe any way; Through the tunnel of dark, 
Through the tunnel of light

I have to fear no more of hypnapompa hypnagoga experience; my 
spirit will glow”.

Eftersom jag tidigare låtit mig inspireras mycket av andra verk 
och historiska personligheter i Fé framstod det som en självklarhet 
att tillåta Erik XIV Vasa att även få göra så när jag oväntat mötte 
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honom på biblioteket. Clas-Ove Strandberg visade i samband med 
en rundtur i raritetskammaren, en bok vilken varit i Erik XIV Vasas 
ägo mot slutet av dennes livstid; Strabos De situ Orbis, det vill säga 
Om världens geografi. I försättsbladet till boken har den avsatte och 
tillfångatagna kungen gjort anteckningar och skisser i brist på vanligt 
papper. Detta har först skett med hjälp av penna men senare med en 
trästicka doppad i sot. Ett av dessa skriftstycken har ungefärligen 
kunnat dateras till april 1575, det vill säga mot slutet av hans levnads- 
tid innan han förmodligen blev förgiftad av sin bror Johan III Vasa 
på Örbyhus. Förutom teckningar och anteckningar finns där astrolo-
giska tabeller och fragment av ett par kompositioner. Den bäst be-
varade är inledningen till en åttastämmig kontrapunktisk motett som 
också transkriberats till nutida noter av Tobias Norlind 1944–45 och 
därför även finns tillgänglig som inspelning i musikantologin Musica 
Sveciae. 

Komposition av Erik XIV i Strabos De situ Orbis
Foto: Clas-Ove Strandberg
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En bearbetning för Fé kanske kunde låta sig göras? Men inte bara 
en bearbetning av motetten utan kanske också en gestaltning av 
den sedan flera hundra år avlidne kungens gestalt och öde till en 
del i Fé’s persona där skuggan av Erik XIV reinkarneras ner till det 
framtida dödsalteregot Fé. Hur tänkte jag då? Som blivande arkeo-
log förefaller det mig naturligt att här använda mig av arkeologisk 
vetenskapsteori för att förklara resonemanget.

Begravningsskicket i megalitgravar är en av de klassiska frågorna 
för arkeologin vad gäller stenåldersforskningen. Den dominerande 
synen har länge varit att ben lagts in i kamrarna i redan skeletterad 
form, som ett andra stadium i en begravningsritual som sträckt sig 
över lång tid och innefattat olika lokaler. Många forskare har ock-
så tänkt sig att en medveten sönderdelning och fragmentering av de  
olika individerna skett, varigenom de döda inkorporerats i ett allmänt 
kollektiv av släktens döda förfäder. Vid vissa tillfällen kan då också 
ben ha använts i ceremonier ingående i en förfäderskult, och kan 
då ha tagits ut för ritualer på andra platser eller flyttats om inom 
kamrarna. Parallellt med benhusteorin finns dock en annan tolk- 
ningstradition som bygger på undersökningar där det har visat sig 
att hela eller nästan hela kroppar har kunnat påvisas. Vanligen finns 
i samma kammare även spridda disartikulerade ben, som man i  
dessa fall gärna velat se som rester av äldre begravningar i kammaren. 

Transkribering till nutida noter efter Norlind 1944–45. 
Foto: Clas-Ove Strandberg
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Men det finns även exempel från andra megalitkulturområden med  
dekomponerade och rekomponerade individer det vill säga med-
vetet sönderdelade skelett som återkomponerats till nya enheter med 
skelettdelar ifrån många olika individer. En kollektiv individ som  
alter ego i dödsriket.

Ett tecken har ingen inneboende betydelse utan får bara betydelse 
genom sina förbindelser med och skillnader i förhållande till andra 
tecken. Det vill säga betydelse skapas genom skillnader och kon-
traster. I språket är det enligt Saussure, i synnerhet ord och ljud 
som grupperas i oppositioner som är viktiga. Lévi-Strauss menar i 
sin strukturalistiska kulturteori att kulturella fenomen får betydelse 
genom att organiseras i kontrasterande kategorier, det vill säga så 
kallade binära motsatser som till exempel liv-död, natur-kultur och 
man-kvinna. Struktureringen av landskapet i megalitkulturen var en-
ligt Christopher Tilley uppbyggd på en grundläggande, praktisk nivå, 
med dagliga aktiviteter rumsligt separerade men innehöll också kon-
ceptuella system med kontraster och distinktioner. Exempel på struk-
turella kontraster här är det tämjda vs det vilda, alldagligt vs ceremo-
niellt eller nu levande kontra döda förfäder. Gånggrifterna placerades 
i utkanten av den odlade marken bland annat kanske för att betona 
skillnaden mellan inägor och utägor. Gammalt blir nytt och nytt blir 

Fé från Hypnapompa Out of Body Experience i Trondheim 2010. Johan Hinders 
och Sofie Adolfsson som dubbelgångare. Foto: Arne Hauge.
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gammalt. Onda föremål goda och vice versa. 
Ett ting, som till exempel ett granitblock eller en stenmur, känne-

tecknas av egenskaper som till exempel hårdhet. Med det menas, 
enligt Heidegger, dock endast dess kännetecken, som tillhör eignet 
det vill säga tingets material, medan dess egenskaper, till exempel 
megalitgraven, en fornborg eller en personlighet, är tingets kärna, 
hypokeimenon, det underliggande. Det vill säga den underförstådda 
betydelsen av ett ting. Den ursprungliga underförstådda betydelsen 
behöver dock inte vara samma sak som den nuvarande. Ett tings 
hypokeimenon ändras beroende på subjektets uppfattning av tinget. 
Den ursprungliga idén som kanske anknöt till tankar om stenen som 
rester från jätten Ymers kropp har helt förlorat sin betydelse för sten-
muren som en del i en fornborg. Vad vi kallar fornborg har således 
omöjligen något att göra med tingets ursprungliga hypokeimenon. 
Det föränderliga hypokeimenon är analogt med Barthes tankar om 
nödvändigheten av författarens död, det vill säga att läsarens födelse 
måste ske på bekostnad av författarens död. Begreppet fornborg 
utgör ett sådant resultat. Gadamer menar att en text bara får mening 
av att bli läst: Nya läsare kommer att föra in nya horisonter och  
verkningshistorier och därmed öppna för många läsningar. Gånggrif-
ten kan ses som en metafor för det underjordiska dödsriket där gån-
gen är passagen mellan liv och död. Passageritualen är en händelse 
med början och slut likt ett liv mellan död och död. Gången för även 
tankarna till Nära-döden-upplevelsens ljuset i tunneln.

Fé från Hypnapompa Out of Body Experience i Trondheim 2010. Foto: Arne Hauge.
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Peripeti och anagnorisis, det vill säga den plötsliga vändpunkten 
och insikten i ett antikt drama som leder till rening katarsis, mani-
festeras av sömparalysen som genomskådar skenvärlden eller sinne-
världen som håller människan fången som i Platons grottliknelse. På 
så sätt kan Fé symbolisera sömnparalysen och även dess väsen. Fé, 
det vill säga alter egot, själva dess väsen och därför även livsritual 
mellan död och död. Genom att den individuella personligheten får 
stå tillbaka för alter egot Fé; författarens död, kan den nya läsningen 
möjliggöras genom att sömnparalysen avslöjas som en skenvärld; 
katarsis.
 Detta resonemang fick tjäna som bakgrund för den musikaliska 
performance, jag hade till uppdrag att genomföra med Fé på per-
formancefestivalen Bastard på Teaterhuset Avantgarden i Trondheim 
i september 2010. Finalen i uppträdandet utgörs av bearbetningen av 
Erik XIV:s motett.

Men vem var då Erik XIV? Erik XIV Vasa, född 1533, död 
1577, kung 1560–1568. Erik XIV var son till Gustav Vasa och  
Katarina av Sachsen-Lauenburg, halvbror till Johan och Karl IX 
samt farbror till Sigismund och Gustav II Adolf. Erik gifte sig i 
juli 1567 med Karin Månsdotter (1550–1612) och blev troligen 
förgiftad av sin bror Johan III, via arsenik i ärtsoppa, efter att ha 
suttit inspärrad vid Örbyhus slott i norra Uppland.

Erik XIV var mycket lärd och nådde höjden 
av sin tids bildning. Han hade utmärkta kun-
skaper i främmande språk och matematik, 
var väl bevandrad i historia, retorik och 
logik. Han var även kunnig inom as-
trologi och var dessutom en mästare i 
ridderliga idrotter, sjöng och spelade 
luta väl samt kunde teckna skickligt. 
Men han hade också en kolerisk och 
misstänksam läggning, vilket också 
var fallet hos hans far och bröder, och 
var även utsatt för återkommande sin-
nessjukdom vilket bland annat kom att 
leda till de ödesdigra Sturemorden. Erik 
XIV var med andra ord en mycket färgstark 
person som utmärkt låter sig gestaltas i ljuset av 
en oklar skuggvärld och/eller användas av verktyget Fé för att, lite 
lekfullt, ifrågasätta verkligheten och hur den uppfattas av olika män-
niskor i olika tider och platser.

Anders Enge är en god vän och musiker som kändes given att 

På så sätt kan Fé 
symbolisera sömn-

paralysen och 
även dess väsen.

Johan Hinders



203

arbeta med i detta projekt. Han har tillgång till egen hemmastudio 
men även till EMS på Fylkingen i Stockholm. Först överfördes det 
transkriberade stycket till MIDI. Eftersom varken tempo eller taktart 
är beskrivet fanns här möjlighet att pröva sig fram till bästa resultat 
vilket ledde till ett lugnt ambient intro med stycket infört på mycket 
lågt tempo; 5 bpm. Den delen kom också att bli bearbetad av Anders 
på ett Serge Modular System vilken även används senare. 

Efter introt ligger tempot på mer modesta 80 bpm men eftersom 
stycket är så kort behövdes det därför förlängas och lösningen blev en 
spegelvändning. Här fick Anders idén att tillfråga Robin Spurrier, en 
annan god vän, som arbetar som kantor i Nynäshamns församling, 
om att lägga ledtemat i motetten med hjälp av santur. Ett instrument 
som främst används inom traditionell och klassisk iransk musik. Det 
är ett stränginstrument som förekommer med olika namn i varie-
rande storlekar och utföranden som består av en rektangulär eller 
trapetsoid resonanslåda med exempelvis 72 strängar utspända över 
två rader av trästallar på resonanslådans ovansida, vilka är upp- 
delade i grupper om tre-fyra strängar. Strängarna hanteras med 
hjälp av ett par böjda träklubbor. Instrumentet används ofta som ett 
melodiskt rytminstrument och har en metallisk övertonsrik klang. 
Därefter byggs låten på med olika partier mer fritt ifrån Erik XIV:s 
ursprungliga komposition och i slutfasen av låten ligger tempot på 
160bpm. De viktigaste syntarna och systemen som använts är Buch-
la Modular System, Serge Modular System, DSI Evolver, Waldorf 
Blofeld, Yamaha TX81Z, Reason software synthesizers; Redrum, 
Subtractor och NN19 Sampler.

 Sångmelodierna förhåller sig fritt till motettens ursprungliga 
komposition men texten är inspirerad av en psalm som enligt somli-
ga troligen nerskrivits av Erik XIV. Psalmen är författad på 1560-talet 
i Sverige och belyser grämelsen och hopplösheten för en fängslad och 

Anders Enge vid Serge Modular System och Buchla Modular System på EMS.  
Foto Robin Spurrier.
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avsatt före detta konung. Jag ser kopplingen till Erik XIV som tydlig. 
I en bearbetning från 1930-talet lyder hela psalmen på följande vis:

Psalm 1937:271, Förslag 1934:587:
 
O Gud vem ska jag klaga den sorg jag 
måste dra, så arm och syndafull? Ack, 
vad jag har bedrivit kan endast bli till-
givet för Jesu Kristi skull.

I nätter som i dagar Mitt hjärta mig 
anklagar, och av dess dom jag fälls. O 
Herre, mig bevara från satans falska 
snara, Mig från förtvivlan fräls.

Jag är som en fattig fånge i denna 
världen vrånge som fåret på en ö. Gud, 
låt mig frihet finna, i dig förlossning 
vinna, förrän du mig låter dö.

O Gud, i dina händer, vart min värld sig 
än vänder, förtror jag liv och själ. Ack, 
jag ej kunde tänka, hur sig allt kan sän-
ka, så länge allt gick väl.

Jag är ifrån dig viken, av syndens lust 
besviken som fisken uti nätet. Nu vill 
mig sorgen stjälpa; Ditt ord blott kan 
mig hjälpa, Må jag anamma det!

Jag ber dig, o Kriste, Ack, låt mig ej gå 
miste om arvdelen min. Hjälp mig mot 
synden strida, att jag må kronan bida en 
gång i glädjen din.

Jag valde att göra en fri översättning och förenkling till engelska på 
detta vis:

Oh God, to who shall I complain my griefs I have to pull, so poor 
and sinful?

Now my worries are me too much, and soon will take me down.
In nights and days my heart me accuse, and having me condemned.

Oh lord, save me from Satan’s deceitful lure, bless me from  
despair.

Låten kan man lyssna på via denna länk:
http://www.sub.su.se/musik/festskrift/fe_fragments.mp3

Fé - Fragments (Original composition Erik XIV) 
Medverkande: Johan Hinders, Anders Enge och Robin Spurrier
Låtskrivare: Johan Hinders & Anders Enge

Johan Hinders
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Mången låntagare har genom åren 
påträffat böcker försedda med stäm-
peln *R. Heinzes bibl.* bland Stock-
holms universitetsbiblioteks bestånd 
av klassisk grekisk och latinsk littera- 
tur. De har säkert liksom jag ställt 
sig frågan hur en berömd klassisk 
filologs bibliotek hamnat i Stock-
holm, där det med sin värdefulla 

samling av textutgåvor, kommentarer och monografier fortfarande 
utgör fundamentet i universitetsbibliotekets samling av klassisk lit-
teratur från perioden 1850–1930.
 Efter att ha studerat klassisk filologi i Leipzig och Bonn under 
några av Tysklands dåtida främsta filologer kom Richard Heinze 
(1867–1929) – efter kortare perioder i Berlin och Königsberg – år 
1906 tillbaka till Leipzig där han var professor fram till sin död. Som 
framgår av Heinzes bibliografi, fokuserade han i sin forskning sär-
skilt på de tre romerska poeterna Lucretius, Vergilius och Ovidius. 
Efter hans frånfälle blev den stora boksamlingen på cirka 4500 verk 
lämnad till auktion, och på initiativ av dåvarande professorn i lat-
in, Johan Bergman, köptes samlingen in till Stockholms Högskolas  
Humanistiska Bibliotek år 1931 för lotterimedel.1

 Trots att det inte framgår av Heinzes vetenskapliga bibliografi 
att han publicerat något om den romerske komediförfattaren Teren-
tius (195–159 f Kr), kan man att döma av den befintliga mängden 
utgåvor av och litteratur om dennes sex komedier med rätta be-
trakta Terentius som en av Heinzes ”greatest hits”. Men en av dessa 
böcker är så speciell och unik att den måste karakteriseras som en 
sann ”collectors’ item”, nämligen den första av komediforskaren  K
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Alfred Fleckeisens (1820–1899) tre utgåvor av Terentius samlade 
verk.2

 Heinze-bibliotekets exemplar av Fleckeisens första utgåva från 
1857 tillhörde ursprungligen den tyske filologen och arkeologen 
Adolf Michaelis (1835–1910), som var professor i klassisk arkeologi 
i Strasbourg från 1872. Enligt notisen ”Ad. Michaelis Rom 1858” i 
övre högra hörnet på första recto-sidan har Michaelis alltså införskaf-
fat boken under ett besök i Rom och vid ett senare tillfälle givit den 
till sin yngre kollega Richard Heinze som en sorts avskeds- och rese-
present enligt dedikationen ”Ricardo Heinze dôron propemptikon  
A M”, som har skrivits med mörkare bläck under ägaranteckningen 
(se fig 1).
 Enligt informationen till vänster på sidan med stämpeln *R. 
Heinzes bibl.* har Michaelis varit på Vatikanbiblioteket i januari 
och februari år 1860, där han bland annat läst de två viktigaste av 
dess Terentius-handskrifter, codex Vaticanus 3226 från 400-talet och  
codex Vaticanus 3868 från 900-talet.3 Som framgår av fig 1, har han 
på första uppslaget i sin Fleckeisen-utgåva infogat noter och kom-

Fig 1. Foto: Torsten Håkansson
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mentarer om handskrifterna. Den förstnämnda handskriften är 
den äldsta inom Terentius-traditionen och kallas i litteraturen ofta  
codex Bembinus, eftersom den tillhört den boksamlande renässansfilo-
logen Bernhard Bembo (1433–1519), för vilken handskriften var 
”mer kär än guld” (codex mihi carior auro). Enligt Michaelis noter 
har handskriften senare tillhört Fulvio Ursino under andra hälften av 
1500-talet och varit av stor betydelse för Angelo Polizianos (1454–
1494) filologiska verksamhet.
 Eftersom Fleckeisen inte gjort en traditionell edition med textkri-
tisk apparat med angivande av de olika handskrifternas läsarter, 
utan endast inkluderat en arton sidor lång Discrepantia scripturae 
Bentleianae, i vilken han anger skillnaderna mellan hans egen och den 
engelske filologen Richard Bentleys utgåva från 1846, har Michaelis 
alltså inte omedelbart kunnat urskilja codex 3226:s text i Fleckeisens 
utgåva. Han har därför under läsningen av handskriften infört dess 
varianter i sitt Fleckeisen-exemplar och dessutom infogat handskrif-
tens scholia i marginalen. Denna unika bok ger oss således en inblick 
i hur en klassisk filolog under andra hälften av 1800-talet har använt 

Fig 2. Foto: Torsten Håkansson
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en textutgåva i samband med sin läsning av en handskrift (se fig 2). 
 Michaelis arbete med Terentius-texten i codex 3226 har haft be-
tydelse för senare tids forskning, vilket bland annat framgår av en 
kommentar i den tyske filologen Franz Umpfenbachs textkritiska 
utgåva från 1870, där han i sin inledning på sidan IV tackar kolle-
gan Hermann Sauppe för att han med stor frikostighet har överlåtit 
Michaelis noter i Fleckeisens edition från 1857 till honom.4 Dessutom 
uppmärksammas dessa noter positivt i Edmund Haulers korrigerande 
recension av Umpfenbachs edition i uppsatsen ”Paläographisches, 
Historisches und Kritisches zum Bembinus des Terenz”, som är tryckt 
i Wiener Studien 11 (1899), ss. 268–287.5

 Som nämnt har även Fleckeisens Terentius-utgåva från 1878 
placerats i Raritetssamlingen, eftersom den innehåller vad som  
tycks vara Heinzes egna med blyerts inskrivna noter och kommen-
tarer till en systematisk läsning av komedin ”Eunucken” (Eunuchus) 
samt för övrigt några få spridda noter till de andra komedierna. Man 
kan tänka sig att Heinze som student köpt den nya editionen från 
1878, när han skulle läsa ”Eunucken” som sitt Terentius-pensum. 
Sett till mängden av Terentius-litteratur i Heinzes boksamling kan det 
verka lite anmärkningsvärt att han till synes endast läst ”Eunucken”. 
Tyvärr har utgåvan från 1878, som annars skulle haft samma format 
som den från 1857, beskurits i samband med en modern inbindning, 
Fig 3. Foto: Torsten Håkansson



210

varvid en del av Heinzes noter och hänvisningar i marginalen har 
skurits bort (se fig 3).
 Richard Heinzes bibliotek är som helhet en boksamling av oer-
hört kulturhistoriskt värde, inte minst tack vare sin samling av tyska 
avhandlingar inom ämnen som klassisk filologi och arkeologi. Biblio-
teket ger oss en spegling av den tyska förståelsen av ämnet klassisk 
filologi under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Samtidigt 
kan vi av det minimala antalet skrifter om medeltidslatin och bysan-
tinistik också utläsa att den klassiska filologin då inte inkluderade 
den senare litteraturen på de två språken, utan endast den antika 
grekiska och latinska litteraturen och kulturen. 
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Noter
1 Förteckningen över Richard Heinzes bibliotek kan studeras i 
Accessionskatalogen för 1931 och 1932, som nu förvaras i  
Raritetssamlingen.

2 Medan utgåvan från 1898 finns i de öppna samlingarna under 
”Hoc Terentius”, har de två utgåvorna från 1857 och 1878 nu 
placerats i Raritetssamlingen.

3 Båda dessa handskrifter finns utgivna i faksimil, codex 3226 år 
1970 och codex 3868 år 1929 . Den senare finns i Raritetssamlin-
gen vid Stockholms universitetsbibliotek och båda som referens-
litteratur i Kungliga bibliotekets handskriftsläsesal.

4 ”Insigni liberalitate Hermannus Sauppe varias lectiones in usum 
suum ab Adolfo Michaelis ad Fleckeiseni exemplar (Lips. 1857) 
enotatas ultro mihi permisit”.

5 Både Umpfenbachs edition och Haulers recension i Wiener 
Studien finns i Stockholms universitetsbiblioteks samlingar.
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Tryckt i Venedig, 13 april 1500
– En inkunabel i Stockholms universitetsbiblioteks 
raritetssamling.

Bodil Edvardsson & Brian Møller Jensen
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Collecta atque ordinata sunt hec omnia per D. 
Jo(annem) Fran(ciscum) Brixianum, monach-
um congregationis sancte Justine ordinis sancti 
Benedicti de observantia ac per eundem iterum 
atque iterum emendata pervisaque diligenter, 
ad omnipotentis Dei laudem cunctorumque 
iucunditatem et commodum devotorum.
 Absoluta vero Venetiis felicibus auspi-
ciis divi martyris Georgii, necnon monacho-

rum cenobii ipsius invictissimi Christi militis nomine digne addicati, 
cura et impensis nobilis viri Luce Antonii de Giunta Florentini, arte et 
ingenio magistri Joannis de Spira. Anno salutis dominice MCCCCC, 
Idibus Aprilis.

“Detta verk har samlats och redigerats av Johannes Franciscus av 
Brescia, munk i Benediktinorden inom den heliga Justinas kongregation, 
och av samma åter och åter emenderats och noga genomsetts, till Gud 
den allsmäktiges ära och alla hängivnas behag och nytta.
 Avslutat i Venedig under nådigt beskydd av den guddomliga  
martyr Göran, och munkklostret dedikerat till samme Göran, Kristi o 
besegrade soldat, omsorgsfullt beskostat av den ädla herr Lucantonio  
Giunta från Florens med hjälp av mäster Johann de Spira’s hantverk och  
yrkeskunskap, i Herrens år 1500, den 13 april.”

  
Med utgångspunkt i ovanstående detaljerade kolofon önskar vi att 
presentera ett exempel på ett samarbete mellan en bibliotekarie och 
en forskare med följande introduktion till en av de mer intressanta 
inkunablerna i Stockholms universitetsbiblioteks raritetssamling, 
nämligen det verk som såg dagens ljus i florentinaren Lucantonio K
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Giuntas tryckeri i Venedig den 13 april jubelåret 1500.
 Med kolofonens tvådelning som modell kommer vi att i första 
delen fokusera på innehållet i form av en presentation av den längs-
ta men mindre kända av texterna i Johannes Franciscus av Brescias 
edition, medan vi i den andra delen behandlar aspekter av det prak-
tiska arbetet med att trycka boken samt bokförläggaren Lucantonio  
Guintas verksamhet i Venedig och hans samarbete med den tyske  
tryckaren Johann Emerich de Spira.

Inkunabelns innehåll
Enligt kolofonens första avsnitt innehåller boken en textedition utförd 
av benediktinmunken Johannes Franciscus av Brescia (fl. 1492–1500) 
verksam i klostret San Giorgio Maggiore i Venedig, vilket tillhörde 
den reformerta delen av benediktinorden som kallas Santa Giustina 
av Padova-kongregationen. Som framgår av den första meningen i 
den långa titeln på frontispicen, “har du, lyckliga läsare, i detta band 
först fyra regler att leva efter, vilka har godkänts av diverse ordens-
folk”,1 en titel som i Libris ersatts av den kortare och mer informativa 
Regulae monasticorum. På fol. II finns en innehållsförteckning, som 
tillsammans med en kortare version i slutet av boken, ger läsaren mer 
detaljerad information om vilka fyra regler det rör sig om. I första 
hand är det den under medeltiden näst efter Bibeln mest inflytelserika 
text, Benedikts Regel, som här har försetts med en kommentar av 
den spanske dominikanbrodern och romerska kardinalen Johannes 
de Turrecremata,2 och nästan som ett sorts appendix följer den gre-
kiska kyrkofadern Basilius Regel, här översatt till latin av munken  
Rufinus av Aquileia, samt Augustinus och Franciskus av Asissis  
regler. Dessutom innehåller boken en del kortare texter, bland annat 
Gregorius den stores Benedikt-helgonvita i Bok II av hans Dialogi och 
efter Turrecremata-texten det ritual, som använts för att uppta nya 
benediktinbröder inom Santa Giustina av Padova-kongregationen. 
Det är en intressant text, både innehållsmässigt i jämförelse med de 
motsvarande föreskrifterna i kap. 58 i Benedikts regel och även typo-
grafiskt med sin växling mellan de röda rubrikerna, som anger ritua-
lets praktiska gestaltning, och dess formler tryckta med svart färg.
 Innehållsförteckningen anger med all tydlighet att Benedikts 
regel och benediktinorden står i fokus i merparten av denna produk-
tion. Detta tycks accentuerat och motiverat av det faktum, att  
Lucantonio Guinta har dedicerat boken till Don Giovanni Cornaro, 
som var den “oerhört värdige abboten i San Giorgio Maggiore klostret 
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i Venedig och välmeriterade presidenten för benediktinorden inom Santa  
Giustina av Padova-kongregationen”.3 I sin dedikationstext på fol. XII 
verso förklarar Giunta, varför han anser en sådan utgåva användbar 
och varför han bifogat de tre andra reglerna.
 Även när det gäller omständigheterna kring uppkomsten av  
Torrecrematas kommentar spelar Santa Giustina-kongregationen en 
viktig roll. När Arsenius av Liège blev vald till abbot för de refor- 
merta benediktinerna i klostret vid Santa Maria del Santo Sepolcro i 
Florens år 1442, frågade han sin vän Turrecremata om praktiska råd 
i samband med reformprocessen. Denne hade sedan november 1440 
uppehållit sig i dominikankonventet Santa Maria Novella i Florens 
och spelade en oerhört aktiv roll som Eugenius IV:s personliga dele-
gat under 1442 års påvekoncilium, där man bland de mer angelägna 
frågorna sökte att förbättra relationerna med den koptiska kyrkan 
och diskuterade strategier gentemot Johan Huss anhängare i Böhmen 
samt turkarna på Balkan.4

 Både Arsenius anmodan om hjälp och Turrecrematas reak-
tion finns med i inkunabeln som en inledning till kommentaren till  
Benedikts regel. I sitt brev uttrycker Arsenius som sin önskan, att 
vännen “ska förklara och tolka kraften och betydelsen av de enskilda  
kapitel i Regeln, då de varierar och därmed av olika anledningar 
ibland ger föreskrifter, ibland uppmaningar och stundom konkreta 
råd”.5 En anledning till Arsenius förfrågan tycks ha varit det fak-
tum att Turrecremata under perioden 1434–50 var djupt involverad 
i frågorna om den rätta tron och läran inom kyrkan och de religiösa 
ordnarna – bland annat fick han vid påvekonciliet i Basel år 1434 
till uppgift att avgöra om Heliga Birgittas uppenbarelser kunde god-
kännas enligt kyrkans lära. Som framgår av svaret accepterade han 
Arsenius anmodan, även om han med traditionell retorisk ödmjukhet 
svarade att “jag hade hoppats att du hade bett en annan person om 
att uppfylla din önskan, en som är mer lärd och mer lämpligt utbildad 
i de heliga fädernas undervisning samt herre över mer tid än jag”.6 
Kanske har han också som dominikan känt sig mindre “lämpligt ut-
bildad” och lite tveksam till att ställa in sig i raden av benediktinska 
kommentatorer som t.ex. Smaragdus av Saint-Mihiel, Benedikt av 
Aniane och Hildegard av Bingen, som alla omtalar ordensfadern med 
orden “vår (noster) heliga fader Benedikt”, medan han själv endast 
kan skriva “den heliga fader Benedikt”.
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De båda helgonen Benedikt och Justina avbildade i en stil typisk för tiden och 
den venetianska skolan. Fol II verso-sidan. Inkunabel 587, Kungliga biblioteket. 
Regulae monasticorum … Johann Emerich de Spira för Lucantonio Giunta, 
Venedig 15 april 1500. Foto: Kungliga biblioteket.  
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Johannes av Turrecrematas 
utläggning av Benedikts regel
Turrecrematas ansträngningar för att hjälpa Arsenius som ny abbot 
resulterade i Expositio in regulam beatissimi patris Benedicti. Regelns 
73 kapitel kommenterar han i 148 tractatus, där varje traktat inleds 
med ett citat av det regelavsnitt som ska behandlas. För att markera 
de två olika delarna av den samlade textmassan har Guinta och tryck-
aren låtit de enskilda avsnitten av Benedikts regel tryckas med lite 
större typer än Turrecrematas kommentartext, vilket till viss del går 
att jämföra med praxis i medeltida handskrifter då det gäller kom-
mentarverk till Bibelns olika böcker.
 Som exempel på Turrecrematas praxis ska vi i det följande under-
söka tolkningen i hans traktat 67 av Regelns kap. 6 De taciturnitate, 
vilken behandlar såväl tystnadens natur och betydelse för klostret som 
sambandet mellan talet och skrattet. Olle Ferm har i ett projekt om 
den medeltida humorn behandlat detta kapitel som ett typexempel 
på en rigorös kristen tradition, som är fientligt inställd mot “skämt 
och ord som är tomma och lockar till skratt”. Mot denna bakgrund 
kan han sammanfatta: “Bendikt fördömer alltså skrattsalvan, gap-
skrattet, och avvisar ord och annat som kan locka till skratt. Humorn 
har följaktigen ingen erkänd plats i Benedikts klostervärld [...] Skratt 
och skämt bryter den inom klostret påbjudna tystnaden [...] Munken 
skall i djupet av sin själ vara medveten om att han är en syndare [...] 
Normen är otvetydig”.7

 Hur låter då Turrecrematas utläggning av tystnaden sedd i rela-
tion till talet och skrattet? Efter att ha refererat innehållet i Benedikts  
kapitel och poängterat att “tystnaden är dygdernas väktare” (silen-
tium custos virtutum est) företar han i vanlig retorisk anda en tredel-
ning av sitt traktat, där han kommer att behandla auktoritativa bibel-
ord om tystnaden, därefter argument (rationes) för att munken ska 
iaktta tystnaden, och slutligen vad munken ska låta bli att använ-
da munnen till och varför. Till följd av dispositionen kommenterar  
Turrecremata först bibelcitaten i regel-texten, innan han går in på sin 
argumentation för att “älska tystnaden”, som kan begrundas med tio 
argument, motsvarande de tio budorden i Moses lag. Med en systema- 
tisk approach, han har lärt sig av dominikanordens grand old man 
Thomas av Aquino, räknar han upp argumenten, går igenom dem i 
tur och ordning och underbygger med citat från och hänvisningar till 
såväl Bibeln som grekiska och latinska kyrkofäder samt även klas-
siska författare:
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Benedikt visar upp sin regelbok här tillsammans med de två abbotar, Maurus och 
Placidus, vilka efterträdde honom som föreståndare för klostret i  Monte- 
cassino utanför Rom. Fol XIII verso-sidan. inkunabel 587, Kungliga biblioteket. 
Regulae monasticorum … Johann Emerich de Spira för Lucantonio Giunta, 
Venedig 15 april 1500. Foto: Kungliga biblioteket.  



220

Prima quia per illam homo evitat multa peccata, que ex loquaci-
tate oriri solent.
Secunda causa est quia per taciturnitatem vitantur multa scandala 
dissensionum guerrarum pericula et etiam mortis, que ex loquaci-
tate sepe contingit.
Tercia causa est quia taciturnitas multum convenit statui et con-
ditioni discipulorum, cuiusmodi sunt viri religiosi qui in schola 
virtutum continue se exercent.
Quarta causa quia taciturnitas sive silentium facit ad perfectionem 
hominis.
Quinta quia taciturnitas sive silentium operatur ad veritatem  
religionis.
Sexta quia taciturnitas hominem roborat sive fortem facit.
Septima quia taciturnitas operatur ad pacem societatis.
Octava quia taciturnitas preparat ad contemplationem et collo-
cutionem cum Deo.
Nona est quia silentium conservat fervorem devotionis.
Decima est quia taciturnitas signum est sive argumentum sapien-
tis et prudentis viri.

Som exempel på Turrecrematas skolastiska steg-för-steg-metod kan 
vi ta det första argumentet för att älska tystnaden, “att människan 
genom den undviker mången synd som brukar uppstå till följd av 
mångordighet”. Det förklaras och underbyggs i en treklang: först en 
hänvisning till  Benedikt och hans användning av Ordspråksboken 
10:19, därefter en definition på mångordighet (loquacitas) i kap. 
11 i den grekiska kyrkofadern Johannes Climacus (525–606) Scala 
paradisi med början “mångordighet är ett säkert argument för okun-
nighet”,8 och slutligen ett citat från Jesus Syraks Vishet 20:8: ”den 
som pratar för mycket, skadar sin själ”.
 Med de negativa konsekvenserna av mångordigheten avklarade 
i de första två argumenten kan Turrecremata övergå till att ta upp 
tystnadens positiva effekter i tredje argumentet. Här tar han sin ut-
gångspunkt i den andliga magister-lärjunge-traditionen, vilken an-
vändas till att begrunda Benedikts påbud om att abbotten ska “tala 
och undervisa” och munken “tiga och lyssna”. Detta ses också som 
ett första steg i munkens växande insikt i tystnadens natur, vilken 
går som en tråd igenom de följande argumenten och når sin fullbor-
dan i det tionde argumentets formulering, “tystnaden är tecknet och 
beviset på en klok och förståndig människa”. Liksom han citerade 
från Johannes Climacus Scala paradisi för att demonstrera mång-
ordigheten, avslutar han denna del av traktaten med den motsvarande 
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definitionen av tystnaden i Climacus verk, “den är i tanken talets 
moder, befrielsen från fångenskapet [...] tillkomsten av kunskap, in-
siktens skapare, den hemliga väg till Gud, det dolda uppstigande till 
himlen, för den som känner sina synder håller sin tunga, medan den 
som är mångordig ännu inte känner sig själv som han borde”.9

 Då han i sin genomgång av de tio argumenten redovisat mång- 
ordighetens och tystnadens respektive natur samt deras för- och nack-
delar hade han innehållsmässigt kunnat undlåtit att ta itu med de tre 
kategorier som munken enligt Regeln bör undvika, “skämt och ord 
som är tomma och lockar till skratt” (scurrilitates, verba ociosa et 
risum moventia). Men Turrecrematas skolastiska skolning förnekar 
sig inte heller här, och vi får en traditionell retorisk tredelning med 
en systematisk citatspäckad genomgång även av dessa tre negativa 
element. Munkens uppgift är ju enligt Hieronymus, avslutar Turre-
cremata, att ”klaga och att sörja både sig själv och världen och  
darrande invänta Herrens återkomst”.10

 När Turrecremata med Hieronymus hjälp når fram till en sådan 
sammanfattning kan man å ena sidan tycka att Olle Ferm har rätt 
i ovannämnde konklusion, men å andra sidan måste man se hans 
värdering av skrattet i ett större perspektiv. När man läsar Turre-
crematas utläggning av kap. 6 i Benedikts regel måste man nämligen 
komma ihåg att han redan i kommentaren till Regelns kap. 4.54 – 
”inte ha lust till mycket eller ohejdat skratt” – har reflekterat över  
skrattets och leendets natur. Han uppvisar där samma uppfattning 
som Boëthius, Martianus Capella och sina kristna föregångare  
Smaragdus av Saint-Mihiel och Petrus Cantor, nämligen att skrattet 
är en medfödd egenskap som en viktig del av människans ursprung-
liga natur. Vi vill därför låta hans beskrivning av risus i Regelns 4.54 
avsluta genomgången av traktat 67: ”Observera att det måttfulla 
skrattet inte är förbjudet, eftersom människan är naturligt kapabel 
att skratta (risibilis). Dock är det omåttliga eller utsvävande skrattet 
förbjudet, eftersom ordensfolk bör vara lugna i sitt framträdande, 
inte oordnade eller ovilliga. Därför bör en ordensman visa sig discip-
linerad även när det gäller skrattet”.11

Inkunabeln som produkt av  
Lucantonio Giuntas verksamhet
Låt oss efter smakprovet på Turrecrematas Expositio in regulam 
beatissimi patris Benedicti övergå till förläggaren Lucantonio Giunta 
som bekostat boken och Johann Emerich de Spira som svarat för tryck- 
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ningen. Bokhistorikern S. H. Steinberg värderar inte bokproduk-
tionen i Venedig kring 1500 särskilt högt. ”Den allmänna stan-
darden förblev låg och en sådan firma som florentinaren LucAntonio  
Giuntas är anmärkningsvärd blott för sin usla massproduktion. Desto 
klarare lyste Aldus Manutius stjärna.”.12 Vi kan till en viss del förstå 
Steinbergs avfärdande av Giuntafirman, när vi granskar den egna 
anspråkslösa volymen med olika ordensregler. Likväl skulle Giuntas 
firma bli en av de mest framgångsrika över tiden. Liksom nutida förlag 
skulle den röra sig mellan börs och katedral, och söka nya marknader 
och nya samarbetspartners för att föra sin verksamhet vidare.
 Den nya boktryckarkonsten spreds söderut från Mainz längs de 
tyska handelslederna och i världsmetropolen Venedig växte bokbran-
schen snabbt under 1400-talets sista decennier. Även om det finns 
olika uppgifter om antalet rörde det sig minst om dryga hundratalet 
boktryckare kring sekelskiftet 1500.  Här fanns förutsättningar för 
att kunna utöva detta yrke med förtjänst, när de första boktryckarnas 
privilegium gått ut, king 1469. Senaten i Venedig var intresserade av 
innovationer och såg gärna att den nya boktryckarkonsten blev en del 
av handeln.13 I staden fanns en växande läsekrets av aristokrater och 
köpmän och en välutvecklad bankverksamhet för de som behövde 
låna pengar. Dessutom fanns det ett universitet i det närbelägna  
Padua med en krets av humanister och grekiska emigranter från  
Bysans, vilka var i behov av textutgåvor av de klassiska författarna 
och grammatikor på latin och grekiska för sin undervisning.
 I Florens som var centrum för en högt utvecklad och lönsam 
handskriftsproduktion mötte boktryckarkonsten motstånd. Lorenzo 
di Medici uppmuntrade inte den nya tekniken utan såg den snarare 
som ett hot, vilket förmodligen också skrivarna gjorde. Till större 
nytta var den för dominikanermunken Girolamo Savonarola och 
hans trosfränder, som från Florens kunde sprida sitt budskap snabbt 
och till många tack vare den nya tekniken, på samma vis som Luthers 
skrifter  senare spreds i Tyskland.14

 Aldus Manutius (1449–1515) och Lucantonio Giunta (1457–
1538), två av renässansens främsta förläggare och båda av italienskt 
ursprung, etablerade sin verksamhet i handelsmetropolen Venedig. 
Manutius var född i Bassiano söder om Rom och efter studier i Rom 
och Ferrara var han ett par år lärare för prinsarna av Carpi, innan 
han omkring 1490 begav sig till Venedig. Då var Giunta redan etab-
lerad efter att som 20-åring ha kommit från sin födelsestad Florens 
tillsammans med sin äldre bror Bernardo.15

 Inför jubelåret 1500 fullbordade Manutius en enastående volym, 
Hypnerotomachia Poliphili, tryckt 1499 med en elegant antikva 
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skuren av Francesco Griffo från Bologna. De många illustrationerna 
står i harmonisk samklang med texten och väckte beundran redan 
under renässansen. Typsnittet hade Manutius använt första gången i 
Pietro Bembos ungdomsberättelse De Aetna från 1496.16 Griffo ska-
pade också den kursiv som Manutius skulle använda för sina beröm-
da oktaver med texter av grekiska och romerska författare – dåtidens 
pocketböcker. Detta bokformat och typsnitt kom senare att bli kopie-
rade av andra boktryckare, mest framgångsrikt av Lucantonios bror 
i Florens.
 Lucantonio i sin tur startade nu ett omfattande projekt tillsam-
mans med Johann Emerich de Spira. Han hade nämligen av senaten 
i Venedig erhållit ett privilegium för flera musiktryck, som omfat-
tade ett komplett Graduale, ett Antiphonarium och ett Psalterium till 
den latinska liturgin. Tryckt i tre volymer var Gradualet uppseende- 
väckande genom sin storlek – en av de största inkunabler som pro-
ducerats i Italien – anfanger och noter var specialskurna för detta 
verk, liksom de två helt nya gotiska typsnitten till sångtexterna. Lilian 
Armstrong, som skrivit om träsnitten i Lucantonios liturgiska böcker, 
anser att inget religiöst verk tryckt i Venedig kring 1500 kan jämföras 
i kvalitet med detta Graduale, när det gäller det estetiska uttrycket 
och den genomtänkta kompositionen, förutom just Aldus Manutius 
Hypnerotomachia Poliphili.17

 I april 1500 trycktes också vår bok, Regulae monasticorum, en 
relativt blygsam volym i kvartoformat. Förmodligen riktade den 
sig till en större marknad, då den innehåller flera olika ordens- 
regler. Kanske behövde Lucantonio ytterligare tillskott i kassan för att  
kunna genomföra tryckningen av musikverken som ingick i privi-
legiet, för Antiphonariet blev inte klart förrän ett par år senare. Hur 
dess yttre har tett sig vet vi inte, eftersom vår bok har fått ett nytt 
modernt halvpergamentsband med marmorerat pärmpapper. Den 
gamla bruna snittfärgen är välbevarad men sidornas övre kant är hårt  
beskurna. Tyvärr har bokens nedre del också en genomgående vatten-
skada. Pappret är av god kvalitet och känns fortfarande som nytt, 
trots vattenskadan.
 Boken ingick i den stora donationen till Stockholms högskola 
från Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn på 1880-talet och har haft 
flera ägare. Namnteckningarna på första sidan är svårtydda utom den  
senaste, nämligen C. F. Temlers. Christian Friedrich Temler var  
danskt statsråd och boksamlare och samlingen såldes vid en auktion 
efter hans bortgång 1781. Det Kongelige Bibliotek köpte då in bland 
annat ett femtiotal inkunabler ur samlingen och en av dessa hamnade 

Tryckt i Venedig, 13 april 1500



224

För att de enskilda arken efter tryckningen skulle sättas ihop i rätt ordning 
infogades till vägledning för bokbindaren ett Registrum foliorum. Så även i denna 
bok. Foto: Clas-Ove Strandberg
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genom donationen i Stockholm. Förmodligen betraktades den som 
en dubblett då det i Köpenhamn fanns ytterligare ett exemplar i ett 
samtida skinnband.18

 Medan praktböckerna fortfarande imponerar, visar oss denna typ 
av vardagsvara hur lätt det ibland kunde uppstå fel vid den bråd-
skande tryckningen och ihopsamlandet av de enskilda arken. Des-
sa fraktades i buntar, ofta i tunnor, via olika handelsplatser till sina 
köpare och böckerna bands in på plats. För att de enskilda arken efter 
tryckningen skulle sättas ihop i rätt ordning infogades till vägled- 
ning för bokbindaren ett Registrum foliorum. Så även i denna bok.19 I 
registret angavs noga antalet sidor i de enskilda arken, anpassade till 
den färdiga bokens delar. Trots detta innehåller inkunabeln två blad i 
dubbel uppsättning, fol. III och fol. XIIII, medan däremot fol. II och 
fol. XIII saknas.
 På det saknade fol. II finns en innehållsförteckning på recto-sidan 
och ett träsnitt föreställande Benedikt och Justina på verso-sidan. På 
fol. XIII kan man läsa ett avsnitt ur den florentinska ärkebiskopen 
Antoninus krönika om Santa Giustina av Padova-kongregationen 
på recto-sidan. Verso-sidan upptas av ett träsnitt som föreställer  
Benedikt och hans två efterträdare som abbot i Montecassino- 
klostret utanför Rom, Maurus och Placidus. 
 Under vår fortsatta efterforskning har vi konstaterat att dessa 
dubbla blad, fol. III och XIIII, fattas i det exemplar som finns på Det 
Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, inkunabel 3472.20 Ett tredje exemp-
lar på Kungliga biblioteket i Stockholm, inkunabel 587, innehåller 
samtliga blad men omfattar endast Benedikts regel med Turrecrema-
tas kommentar.  Delarna med Basilius, Augustinus och Franciskus 
av Assisis regler saknas däremot. Istället är volymen samman- 
bunden med inkunabel 895, som innehåller en cistercienserkrönika. 
Det är därför uppenbart att dessa tre inkunabler inte kan räknas som 
dubbletter, ett faktum som man också kan utläsa av British Library’s 
inkunabelförteckning, där det framgår att ett antal av de omkring 150 
bevarade exemplaren betecknas som inkompletta.

Inkunabelns bilder
Venedig blev vid denna tid berömt för sina illustrerade böcker och 
rikt dekorerade frontespicer. Illustratörerna excellerade i band- 
ornament med vaser, figurer och fantasidjur ofta hämtade från an-
tikens värld.21 Om vi ser till vår inkunabel, så saknas visserligen 
illustrationerna men Benediktregelns text börjar på en sida deko-
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rerad med ett bandornament och en avbildning av Benedikt och  
Justina inlagd i textfältet. Dessa båda helgon flankeras av till hälften 
nakna figurer med facklor. I sidans nedre kant rider liknande figurer 
på gripar omgivna av lejon och delfiner. I den övre kanten i en lu-
nett övervakar en Jesusgestalt textsidan. Förkortningen INRI, Iesus  
Nazareus Rex Iudeorum, är inristad i den fönsterlika konstruktio-
nen. Det illustrerade bandet är identiskt med ett bandornament som 
återfinns i ett annat venetianskt verk, Vita della Beata Virgine Maria, 
tryckt av Giovanni Rossi da Vercelli åtta år tidigare. Samma band-
ornament används också av andra boktryckare under denna period.22

 För att studera de två illustrationerna med Benedikt i den ur-
sprungliga boken får vi lita till Kungliga bibliotekets exemplar. Den 
använda stilen anses typisk för den venetianska skolan vid den här 
tiden då man använde xylografin, som reproduktionsmetod.23 De ut-
skurna träplattorna placerades tillsammans med typerna och tryck- 
tes samtidigt. Den tyske boktryckaren Erhard Ratdolt från Augs-
burg var den första som i Italien tryckte text och träsnitt tillsammans 
och snart bildades särskilda skolor för illustratörer. En del av dessa 
utvecklade en egen stil med ett konstnärligt språk inspirerat av tidens 
freskomålningar och arkitektur. De flesta förblev dock anonyma och 
signerade inte sina verk utan kändes igen på sin personliga stil.24 
Lilian Armstrong hävdar att Lucantonio anlitade konstnären Bene-
detto Bordon från Padua som tillsammans med träsnidaren Jacob 
från Strassburg skapat de vackra anfangerna till det stora Gradualet.25

 Om vi går tillbaka till bokens första sida hittar vi den långa titeln 
i rött och Lucantonio Giuntas firmamärke, den florentinska liljan, 
också den i rött. Däremot saknas tryckaren Johann Emerich de Spiras 
boktryckarmärke i den avslutande kolofonen. Det kan vi istället se i 
Kungliga bibliotekets exemplar av Postilla super Epistolas et Evan-
gelia quadragesimalia, tryckt i Venedig 1494 för Lucantonio Giunta. 
Johann Emerichs tryckarmärke visar jordgloben med dubbelkorset, 
en kombination som användes i olika varianter av många tyska bok-
tryckare. Globen och korset är inte enbart symboler för kristet världs- 
herravälde utan blev också boktryckarnas yrkesmarkering.26 De 
italienska boktryckarna använder samma symbol, men lägger ofta 
till initialer som i Johann Emerichs fall och gör dem på så sätt per-
sonliga. I Italien var annars dessa firmamärken präglade av ägarens 
hemstads vapen, till exempel tog Lucantonio med sig den florentin-
ska liljan till Venedig.27 Senare blev det modernt med ett motto för 
att beskriva firmans ambitioner, som Aldus Manutius festina lente, 
”Skynda långsamt.” Efter 1525 kom dessa märken allmänt att ut-
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märka endast förläggaren och förlaget, som i familjen Giuntas fall, 
där liljan blir allt yvigare och fylls på med deviser av senare familje-
medlemmar. Sitt första firmamärke tryckte Lucantonio i utgåvan av 
den kända Malermibibeln, som Giovanni Ragazzo tryckte för honom 
i oktober 1490 – några år innan Johann Emerich kom in i bilden.
 Johann Emerich kom från Udenheim, inte långt från Guten-
bergs Mainz, och var verksam i Venedig från 1487 till omkring år 
1506. Under sin första tid i staden arbetade han tillsammans med 
landsmannen Johann Hamman, som blev en av de första att trycka 
noter med metalltyper. Tidigare använde man typer av trä för not-
trycken. När Johann Emerich började trycka egna verk – det första,  
Breviarium Ordinis Praedicatorum, blev klart den 25 december 1492 
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Johann Emerichs boktryckarmärke med jordgloben och 
dubbelkorset  med tillägg av initialer, vilket var vanligt 
i Venedig. Ur Kristeller, Paul. Die italienischen Buchdruck-
er – und Verlegerzeichen bis 1525. Anton W. van Bekhoven/
Naarden 1969.
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– inriktade han sig främst på liturgiska böcker, där hans special- 
kunskap om musik och noter kom till sin rätt.28

 Typografin vi möter i vår inkunabel bär tydligt Johann Emerichs 
signatur. Han arbetade brett med en mängd olika typer, format och 
stilar, minst tre olika storlekar används här. Typografiskt är det en fin 
text med stark svärta och mycket lättläst, även i den mindre graden i 
Turrecrematas kommentar. Typsnittet är en vackert skuren rotunda, 
som närmar sig antikvan vilket inte var ovanligt vid övergången till 
1500-talet i Italien.29

 Anfangerna visar upp en stor variationsrikedom, både vad gäller 
storlek och utförande. En del har satts på uppslagen med omsorg, 
men speciellt i slutet av Benedikts regel blir anfangerna enklare, och 
utrymmet för dessa har till och med lämnats tomma flera sidor i rad. 
För en sentida läsare tycks en viss brådska infinna sig mot slutet, eller 
kanske började anfangerna helt enkelt ta slut. Samma anfanger dyker 
upp hos olika boktryckare i Venedig, ibland hyrde man eller lånade 
av varandra i ett ständigt återbruk. Så är fallet också med de mer 

Ett smakprov på Johann Emerichs fint skurna rotunda med text i både rött 
och svart i tre olika storlekar  och med anfanger i tre olika stilar. 
Foto: Clas-Ove Strandberg
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påkostade anfangerna från Malermibibeln och det stora Gradualet, 
vilka återanvändes i senare verk.30 De övriga reglerna av Basilius, 
Augustinus och Franciskus har försetts med enkla titelblad utan band- 
ornament. I dessa texter förekommer mestadels enkla anfanger, även 
om Basilius regel inleds med två anfanger i stort format, faktiskt de 
största i hela volymen. Den helige Franciskus text har tilldelats några 
få fint utsirade anfanger med djurmotiv, vilket kanske vittnar om en 
viss eftertanke.

 Även om Johann Emerich också arbetade med det lilla formatet 
för att på så sätt öka användbarheten och säljbarheten för förläg-
garen, så anses de största och mest komplexa typerna som skapades i  
Italien under 1400-talet vara de som han använde för Gradualet 
från 1499/1500.31 Enligt forskningen kom Emerich att trycka mer än 
sjuttio verk, vilka alla utom fem var liturgiska. Ett av dessa fem var  
Regulae Monasticorum. Hans sista tryckalster anses vara Missale 
Majoricensis Ecclesiae från 1506.32

 Sammanfattningsvis anser vi att Mary Kay Duggan har rätt i 
att Johann Emerichs betydelse som tryckare är underskattad inom 
inkunabelforskningen, vilket framgår av förordet till hennes bok 
Italian Music Incunabula. Printers and Type: “From the moment I 

Det stora Gradualet i tre volymer som kom ut 1499/1500, Johann Emerichs 
mästerverk och Lucantonio Giuntas mest storslagna förlagsprodukt.  
Hämtad från http://www.archive.org/details/earlyvenetianpri00onga
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first saw Berkeley`s copy of the giant Graduale Romanum printed by 
Johann Emerich of Speier, I was captivated by the complexities and 
beauty of this early masterpiece of  music printing.”

Lucantonio och Guintafamiljen
Komplexitet, skönhet och mästerverk är Duggans karaktäristik av 
Johann Emerichs arbete och Gradualet är en av Lucantonios mest 
storslagna förlagsprodukter. Deras samarbete fick stor betydelse för 
Lucantonios verksamhet och kan också ha påverkat hans beslut att 
börja trycka själv kring sekelskiftet 1500.33

 Lucantonio föddes som den näst yngste av sju söner i en florentinsk 
familj i området Santa Lucia de Ognisanto, där familjen drev affärs-
verksamhet inom ullhandlarnas skrå. Tillsammans med sin äldre bror 
Bernardo begav han sig efter faderns död till Venedig, där de båda 
senare fanns registrerade som bokhandlare.34 Giunta-familjen till-
hörde samma skrå som Medici-familjen, vilket var en bra utgångs-
punkt för Lucantonio, men han tycks som många andra ha saknat 
kapital. Man antar att han ändå under de första åren i Venedig blev 
så lyckosam i sina affärer att han efter drygt tio år kunde satsa på 
den nya tekniken och en egen bokutgivning.35 Dessutom måste han 
ha fått goda inblickar i de ekonomiska förutsättningarna inom bran-
schen – ibland kunde bara papperskostnaderna uppgå till hälften av 
den tryckta bokens kostnader.36 Lucantonio startade försiktigt med 
ett säkert kort, Imitatio Christi av Jean Gerson, som redan kommit 
ut i flera utgåvor. Den trycktes av Matteo Capcasa från Parma, en 
boktryckare som Giunta kom att samarbeta med under kommande 
år. Efter en blygsam start med en eller två böcker per år tycks han ha 
haft stor framgång med satsningen på Malermibibeln.37 Han gifte sig 
1491 med Francesca di Soldana, dotter till en florentinsk ämbetsman, 
vilket blev en vändpunkt för honom, då hon förmodligen förde med 
sig en rejäl hemgift och sin familjs goda rykte, viktigt inte minst i 
Venedig.38 Allt detta använde Lucantonio för att bygga upp sin verk-
samhet.
  Från detta år ökade hans bokproduktion stadigt och skulle så 
göra fram till hans död. Samma år han gifte sig gjorde han upp ett 
avtal med sin äldre bror Filippo i Florens om ett formellt samarbete, 
som skulle visa sig lyckosamt, speciellt för Lucantonio. Samtidigt som 
han startade sin förlagsverksamhet hyrde Filippo sin första butik i 
Florens. Han hyrde den av det stora Badiaklostret mitt i Florens cent-
rum, som skulle bli en av firmans främsta kunder. Bröderna slog ihop 
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alla sina tillgångar och delade på ansvaret för försörjningen av sina 
familjer. Affärsidén var enkel: Filippo skulle producera klassisk littera- 
tur för humanisterna och kyrkans lärda teologer. Humanistkretsen i 
Florens var för liten för att generera en lönsam verksamhet, då Flo-
rens var en stad med endast omkring 60 000 invånare. Venedig var 
vid denna tid minst dubbelt så stor och därför skulle Filippo också, 
för att öka lönsamheten, trycka böcker till försäljning i Venedig och 
den övriga europeiska marknaden. Lucantonio inriktade sin del av 
verksamheten främst på liturgiska texter till samma marknad.
 Familjen och släkten spelade en stor roll för de båda brödernas 
affärsverksamhet. Även om samarbetet i flera fall slutade i rättsliga 
tvister, ovänskap och ekonomiska sanktioner, fortsatte alltid sam-
arbetet. Lucantonio var mer slipad i affärer än sin bror och under-
stödde flera brorsöner för att utveckla samarbetet till ett affärsnät 
västerut.39 På så sätt upprättades filialer i Rom, Burgos, Salamanca 
och Madrid. I Frankrike etablerade sig en brorson, Giovanni Giunta, 
vars firma i Lyon efter hand kom att växa i betydelse .
 Florensfirman började snart kopiera Manutius utgåvor i oktav-
format, en veritabel piratkopiering. Aldus Manutius hade av påven 
Julius II fått privilegium på sin kursiv, ett slags copyright, vilket med-
förde ett bakslag för Florensfirman. Manutius stämde Giunta-firman, 
men senare lyckades familjen förhandla sig till ett delat privilegium 
av den nye påven Leo X, som tillhörde Medicifamiljen i Florens.40  
Dessa strider skadade säkert Giunta-firmans anseende, då Manutius 
skrifter värderades högt av sin samtid, främst för den omsorg och 
noggrannhet han hade lagt ner på goda editioner och texter som tidi-
gare inte publicerats.
 Genom sitt effektiva distributionsnät, som sköttes av familje-
medlemmar i ledande positioner på marknaden både i Frankrike, 
Italien och Spanien, kunde Giunta-firman byta böcker och förhandla 
för varandra. Italiens dominans på bokmarknaden minskade efter 
hand, delvis genom kyrkans censur, och marknaden gled västerut till 
Basel, Köln, Genève och Antwerpen. De största ekonomiska vinster-
na gjorde firman inom det religiösa området. Den svåraste utmanin-
gen tycks ha varit att se till att inkomsterna från försäljningen gick 
tillbaka till firman och att få hela bokproduktionen såld, men då 
kunde i gengäld vinsten bli stor. Ett rejält kapital var nödvändigt att 
ha som grund, då förlagsverksamhet och bokförsäljning var en lång-
sam verksamhet.41

 År 1654 ansökte firman om sitt sista tryckningsprivilegium men 
redan 1640 hade filialen i Florens stängts. Lucantonios ättlingar, som 
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var ingifta i den venetianska aristokratin, sålde företaget som för-
utom bokhandeln och förlagsverksamheten bestod av ett omfattande 
handelshus och flera lantegendomar.42.

Sammanfattning
Kring sekelskiftet 1500 var spanjoren Rodrigo Borgia, känd för sin 
hänsynslöshet, påve under namnet Alexander VI. Det spanska in-
flytandet ökade på alla områden i Rom under hans pontifikat och 
kyrkostaten försökte utöka sina landområden. Det spanska imperiet 
hade växt till en global maktfaktor och kungaparet Ferdinand och 
Isabella vinnlade sig om att få goda relationer med påvestaten, bland 
annat genom att skänka stora summor till olika byggnadsprojekt i 
Rom.43 Det är därför säkert ingen tillfällighet att Giunta-familjen 
kom att utveckla sin verksamhet i Spanien under de kommande  
hundra åren, och det med stor framgång.
 I detta sammanhang spelade dominikanerbrodern och kardinalen 
Johannes Turrecremata en viktig roll, särskilt under sina sista år som 
påvligt utsedd abbot för benediktinerklostret Santa Scholastica i Subia- 
co då han fick i uppdrag att reformera klostret. En liknande upp- 
gift fick han på ålderns höst: att förnya dominikanerkonventet intill 
kyrkan Santa Maria sopra Minerva i Rom. I och med dessa uppdrag 
kom han också att få en särställning i bokhistorien, då han lät de 
första boktryckarna i Italien, Conrad von Schweynheym och Arnold 
Pannartz, sätta upp sin tryckpress i Subiaco.44 Där fanns en gynnsam 
klostermiljö och ett omfattande bibliotek. Turrecremata insåg för-
modligen genast den nya konstens fördelar, och eftersom han var en 
skrivande och litterärt intresserad person, uppdrog han åt den tyske 
boktryckaren Ulrich Han att trycka hans skrift Meditationes 1469, 
året innan han dog. Meditationes var den första tryckta illustrerade 
boken i Italien och den blev en framgång, vilket många upplagor och 
olika utgåvor under följande sekler visar. Boken innehöll trettiofyra 
illustrationer i träsnitt som skildrade scener ur Jesu liv, och förlagan 
till bilderna anses härröra från de frescomålningar som fanns i klost-
ret intill Santa Maria sopra Minerva.45 Genom efterbildningarna av 
dessa målningar fick Torrecrematas tankar spridning långt utanför 
Italiens gränser. Hans satsning bevarade dessutom målningarnas in-
nehåll, eftersom originalen senare förstördes i samband med att kyr-
kan byggdes ut på 1560-talet.
 Genom sitt uppdrag hos benediktinerna i Subiaco, introduktio-
nen av boktryckarkonsten i Italien och kommentaren till Benedikts 
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regel blev Turrecremata en viktig person för benediktinerorden. Där-
för verkar det inte som en tillfällighet att Lucantonio, i ett försök 
att nå en bred marknad för sin religiösa publiceringsverksamhet, lät 
Turrecrematas kommentar till Benedikts regel ingå i en av jubelårets 
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Frontespis till Benedikts regel med tidstypiskt bandornament använt av 
flera tryckare i Venedig. Foto: Clas-Ove Strandberg
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produktioner. Dessutom dedicerade han regelsamlingen till abboten i 
det mest betydande benediktinerklostret i Venedig, tillika presidenten 
för hela Santa Giustina av Padova-kongregationen.
 Med denna presentation av Lucantonio Guintas inkunabel, har vi 
endast kunnat öppna dörren på glänt till en fascinerande värld. Här 
skymtar bakom Turrecremata de första tyska boktryckarna i Italien, 
inte bara Schweynheim och Pannartz i Subiaco, utan också Ulrich Han, 
som verkade i Rom, och Johann Emerich av Spira, pionjärer när det 
gäller inte bara illustrationer utan också musiktryck. Emerichs liv vet 
vi inte så mycket om, allra minst känner vi till hans sista år. Det skulle 
vara intressant att studera hans arbeten och samarbetet med Lucanto-
nio noggrannare. Döljer texten fler hemligheter än de dubbla sidorna? 
Och i vilken relation står de olika exemplaren till varandra innan de 
hamnade i Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn?
  Därtill kommer Turrecrematas nästan okända Benedikt-kommen-
tar, som trots flera utgåvor kring sekelskiftet 1500 inte getts ut sedan 
1575. En modern textkritisk utgåva baserad på en kollationering av 
befintliga handskrifter måste därför betraktas som ett desideratum 
för en latinfilolog.46
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Källförteckning
Som jämförelse har vi använt de skrifter tryckta av Lucantonio 
Giunta, som finns i Kungliga bibliotekets samlingar: 
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de Spira, for Lucantonio Giunta, 25 May 1494.

Missale Carmelitanum. Venice: [Johannes Emericus, de Spira, for] 
Lucantonio Giunta, 5 Jan. 1500/01.

Regulae monasticorum: Regulae SS. Benedicti, Basilii, Augustini, 
Francisci. Ed. Joannes Franciscus Brixianus. Venice: Johannes 
Emericus, de Spira, for Lucantonio Giunta, 13 apr. 1500.

Vergilius Maro, Publius, Opera…Venice: [Verona:] Albertinus 
Vercellensis for Lucantonio fiorentino, for Lucantonio [degli 
Uberti], for Lucantonio Giunta, 27 Aug. 1500; about 1503.
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Fotnoter
1 “Habes isto volumine, lector candissime, quattuor primum 
approbatas religiosis quibusque vivendi regulas. Egregiaque non-
nulla pariter haud mediocre quidem emolumentum studiosis om-
nibus ac devotis sed et iucunditatem non modicam allatura, que 
vero sint omnia sequenti intus facie (ni grave sit) seriatim specta. 
Immortales quae bonorum largitori deo optimo maximo gratias 
habe”.
2 “Expositio in regulam beatissimi patris Benedicti collecta felici-
ter per D.D. Ioannem cardinalem sancti Sixti, de Turrecremata 
vulgariter nuncupatum, ad laudem Domini nostri Iesu Christi et 
gloriosissime matris eius virginis Marie et omnium sanctorum in 
eternum”.
3 “Reverendo in Christo patri D.D. Iohanni Cornaro Veneto 
abbati dignissimo sancti Georgii maioris Venetiarum necnon 
congregationis Sancte Iustine de Padua ordinis sancti Bendicti de  
observantia benemerito presedenti, ceteris insuper eiusdem sacre 
religionis primariis patribus Lucas Antonius de Giunta Florenti-
nus officium pariter et affectum sum commendat”.
4 En generell introduction till Johannes de Turrecrematas liv, 
verksamhet och betydelse kan man läsa i Thomas M. Izbicki,  
Protector of the faith: Cardinal Johannes de Turrecremata and the 
Defense of the Constitutional Church. Washington D.C., Catholic 
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University of America Press, 1981.
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rationibus nonnumquam precepta tradunt, aliquando monent, 
interdum consilia continent.
6 Id., f. 14: Optassem ad hanc rem implendam alium virum doctio-
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maiori potientem efflagitasses et non me”.
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loquacitate: Loquacitas est ignorantie certum argumentum, de-
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secretus in deum profectus, ocultus ascensus, qui peccata cogno-
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Det var på den tiden jag gick omkring på 
Stadsbiblioteket och letade efter mig själv, 
eller det som skulle bli jag. Jag hade bör-
jat på gymnasiet och varje upplevelse 
var alldeles ny. Och så var det även med 
böckerna, de slog upp dörrar till rum 
som jag aldrig tidigare beträtt. Problemet 
var bara att böckerna var så många att 
jag sällan visste vad jag skulle välja. Jag 

drog ut volymerna på måfå, tittade på omslagen och läste baksides- 
texterna. Fanns där något som verkade lockande kunde det hända 
att jag lånade boken. Själva författarnamnet sa mig sällan någonting. 
Det var bara en samling bokstäver, ett stumt namn.
 En av böckerna jag fick i min hand hade på omslaget ett stili-
serat ansikte: ögon, näsa, mun, och längst ned texten DONNER  
BORDET. Det var ett namn jag kände till. Jörn Donner var från  
Finland och sysslade med film. Jag hade sett några av hans filmer 
på teve. Han var ofta med själv som skådespelare, och där fanns all-
tid ett par kärleksscener där regissören uppträdde mer eller mindre  
naken tillsammans med lika nakna kvinnliga skådespelare.
 Numera var han bosatt i Sverige och verksam vid Filminstitutet, 
men kunde också ses i teve: lojt tillbakalutad med halvslutna ögon-
lock och en cigarrett i handen sa han sådant som andra inte vågade 
eller inte ville säga. Att han dessutom var författare var jag bara vagt 
medveten om. Så mycket visste jag att han häromåret hade skrivit en 
bok om Sverige som blivit rätt så uppmärksammad. 
 Men just den här boken var en roman, och skriven långt tidigare, 
1957 – samma år som jag själv var född. På bokens bakre omslag 
kunde jag läsa: ”I ’Bordet’ berättar Jörn Donner om ett gäng unga 
mänskor som inte vet vad de vill. Somliga av dem studerar, andra 
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Solveig var en 
affärsbegåvning.
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kör bil. När man är ledig sitter man på krog eller dricker, går i säng 
med varann.” Det lät inte helt ointressant så jag beslöt att låna hem 
boken. Jag var ung och ville göra erfarenheter, i väntan på dessa 
kunde jag läsa om dem. Men allra bäst var att göra det samtidigt, 
leva och läsa på en och samma gång. Ungdomarna i Donners roman 
var något äldre än jag och studerade på universitetet eller ”uni” som 
de kallade det. Och det var just detta som fascinerade mig: att det 
fanns människor i ett annat land, i en stad på andra sidan Östersjön 
som talade, tänkte och levde sina liv på svenska. Samtidigt var det 
en svenska som i relation till min egen lät annorlunda och där före-
kom ord och benämningar som var mig främmande. I Donners bok 
går man som sagt på ”uni”, har klarat ”tenten”, någon beställer 
in en ”kapellsmörgås” och en av romanpersonernas far tituleras  
”Bergsråd”. Hur som helst, Donner blev min ingång till den  
finlandssvenska litteraturen.

ii
Den Donner som skrev Bordet var fortfarande en relativt ung 
man, men hade redan fem böcker bakom sig. Han debuterade som  
artonåring med novellsamlingen Välsignade liv! (1951), efter att sys-
tematiskt ägnat sig åt skrivande sedan han som tolvåring bestämt 
sig för att för att bli författare. Ett beslut som han skildrat i På ett 
sjukhus (1960): 

Varje sommar skrev jag en bok. Jag började i juni och slutade 
i augusti. Under vackra dagar satt jag i ett mörkt rum medan 
världen flöt förbi. Jag hejdade upplevelser och liv för upplevelsen 
att skriva. Jag ville inte lyssna, jag ville bara skriva. Det var något 
ohyggligt sjukt över denna tid, en patetisk komik över den lilla 
gestalten som satt vid ett bord medan björkarna susade, regnet 
slog, och livet väntade utanför. (s. 89)

 
Detta är något av en urscen hos Donner och den återkommer gång på 
gång i hans texter. Skrivandet som en akt av ensamhet, men också hur 
den kan vara ett slags kringgående rörelse tillbaka till gemenskapen, 
till de andra.
 Under sin tid som gymnasieelev på Svenska Normallyceum i  
Helsingfors var han ansvarig för konventstidningen Kamraten. Och 
det är nu som Donner på allvar träder fram som en arg ung man. I en 
programförklaring från februarinumret 1949 förklarar han att: ”Vi 
ämnar gripa in på allt ruttet i samhälle och skola.” Den unge Donner 
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förstår dock att uppror också kräver kvalitet och under hans redak-
törskap förvandlas Kamraten från ett enkelt hektograferat häfte till 
en elegant tryckt tidskrift, och bland de medverkande märktes namn 
som Bo Carpelan, Rabbe Enckell, Christer Kihlman, Sven Lindqvist, 
Thomas Warburton och Willy Kyrklund.
 1951 är det år som Jörn Donner på bred front tar plats i den 
finlandssvenska litterära offentligheten. Han debuterar som skönlit-
terär författare, börjar skriva i den folkdemokratiska tidningen Ny 
Tid och startar tidskriften Arena. Det ungdomliga patos han vill 
förmedla speglas med all tydlighet i inledningen av baksidestexten till  
Välsignade liv!:

– Mycke ung. Egentligen bara barnet.
– Utopisk socialism, avstånd från borgerlighet…
– …i den form som använder förtryck. Och som protest mot  
samhället.
[…]
– Förebilder? Medvetna? Inte medvetna, bara anade, de finns där 
och existerar, men bara som skapelser av mej. Och stilen, stilen är 
mitt blods egen. Det egna blodets atonala melodi.

Debutens flämtande talspråkliga expressivitet skiljer sig väsentligt 
mot den mer avskalade och aforistiska stil som Donner senare skulle 
utveckla. Mer än att vara någon form av sammanhållna berättelser 
är bokens olika texter ett slags tillfälliga utsnitt av ett pågående liv 
befolkat av olika protagonister. Säkrast genomförd och mest kon-
kret är bokens inledningstext ”Vintrig utflykt” som går tillbaka på 
Donners egna upplevelser av barndomens krigsvintrar i trakten av 
Hyvinge. Annars försöker den unge Donner skriva sig bort från sin 
borgerliga bakgrund och leva sig in i mer proletära miljöer och under-
stundom drar framställningen iväg mot det agitatoriska, som i finalen 
till en av berättelserna från hans andra bok Slå dej inte till ro (1952):

Arne tog fram en bok vars titel han inte såg i halvdagern. Han 
bläddrade i den, såg inte texten. Dess pärmar var grå, pappret 
gulnat.
De e nånting ja lämnat, nånting ja inte orkat följa mumlade  
pappa från sängen. Men kanske de föds igen.
Vaförnånting? frågade syster och satte sej breve Arne på sängen.
Manifeste sa pappa.
Vilke manifest? frågade syster.
Nånting ja levat i: kommunistiska manifeste, socialismens första 
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grundskrift.
Men nu just måste vi handla, sa Arne och såg på sin syster.
Nu just måste vi handla. (s. 89 f.)

Sett till språk och miljö avviker Donners tidiga prosa från det mes-
ta av tidigare finlandssvensk litteratur. En möjlig förebild kan vara  
Diktonius noveller i Medborgare i republiken Finland (1935), men 
utan att ens vara i närheten av dennes språkliga ekvilibristik och  
gestaltningsförmåga. 
 Mer lyckad är däremot den unge Donner som journalist och 
kritiker. Tillsammans med Eino Repo, Thomas Warburton, Bo  
Carpelan och Christer Kihlman startade han den tvåspråkiga tidskrif-
ten Arena (1951–53). I första numrets programförklaring framhävs 
arvet från de finlandssvenska modernisterna samtidigt som man till 
skillnad från dessa är mer uttalat politiska: ”Man kan troligen räk-
na med en utpräglat humanistisk, antimilitaristisk inställning, och 
en kulturell radikalitet, som står i motsättning till uttryck av ogin 
borgerlighet eller ogin ultrakommunism”. Som citatet anger sökte 
Donner tillsammans med sina kamrater att finna en väg bortom  
kapitalism och kommunism, bortom öst och väst. I likhet med många 
andra inom denna tredje ståndpunktens sfär var han starkt engagerad 
i fredsfrågan. När Donner långt senare i Sommar av kärlek och sorg 
(1971) blickar tillbaka på sin radikala ungdom kopplar han sitt en-
gagemang för freden till ett avståndstagande från en barndom som 
var starkt präglad av:

militära dygder, en fast och orubblig historisk hierarki, värde-
normer som ansågs eviga, lydnad och övertro på riktigheten i 
den värld där dessa människor trivdes och var hemma. Få äldre 
människor i det borgerliga samhället även idag tycks förstå att  
upplevelsen av socialismen är moralisk till sin art, inte ekonomisk. 
Åtminstone bland dem som härstammar från borgerliga familjer 
är den en reaktion mot allt som förefaller vrångt och egennyttigt. 
(s. 154)

Och det är klart, för den unge Donner som studerade Marx vid 
sitt skrivbord i den rymliga våningen i det imposanta stenhus som 
hans farfar Otto låtit uppföra på Norra Kajen 12, fanns det rätt 
begränsade tillfällen att komma i kontakt de arbetande massorna. 
En sådan gemenskap fick då snarare skrivas fram, som i den tidig-
are återgivna passagen om Kommunistiska manifestet från Slå dej 
inte till ro. Även om Donners tankevärld vid denna tid var starkt 
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präglad av Marx’ materialistiska förklaringsmodeller fanns där också 
stråk av mer idealistiska tonfall som närmast var hämtad från hans 
läsning av de finlandssvenska modernisterna, och då främst från  
Hagar Olsson.

iii
Från tjugotalets Hagar Olsson övertog Donner tesen om litteraturen 
som förkunnelse, att den skulle vara ett redskap i kampen för ’saken’ 
(just i Donners fall freden). När han i Ny Tid 3.8.1951 förklarar vad 
han vill med tidskriftsprojektet Arena skriver han: 

Om jag skulle få bestämma, borde författarna (och alltså även 
tidskriften) göra en aktiv insats i fredsarbetet, vår tids centrala 
fråga. Den sociala konstens värde är all konsts värde. ’Undvik 
estetiskt snobberi,’ sade mej en gång Hagar Olsson. Jag säger: vi 
måste rädda mänskan och skapa en aktiv, kämpande fredsrörelse. 

När Hagar Olsson fyller 60 år i september 1953 hyllar Arena henne 
med ett temanummer, där Donner skriver ett högstämt bidrag under 
rubriken ”Hagar Olsson, kritikern, förkunnaren”. Donner söker även 
upp den folkskygga och tidvis deprimerade och kverulantiska förfat-
tarinnan och blir strax hennes förtrogne som bistår med deklarations-
hjälp och annat praktiskt. Donner själv har beskrivit denna något 
udda vänskap i sina rapsodiska memoarer Varför finns jag till (1998).   
     Helt klart är att den unge Donner tog starka intryck 

av Hagar Olsson när det gällde den patosmät-
tade understundom patetiska framställnin-

gen och inriktningen på ett uttalat syfte 
eller mening. I avståndstagandet från 
en inskränkt borgerlighet och kosmo-
politiska hållning fanns också direkta 
beröringspunkter. Donner skulle ofta 
återkomma till Hagar Olsson i den 
strida ström av artiklar han produce-
rar under dessa år på femtiotalet. Men 

sina bästa texter om Hagar Olsson 
skriver han på en aning avstånd i början 

av sextiotalet, då han lämnat ungdoms-
årens forcerade stil och utvecklat en mer in-

tellektuellt reflekterande hållning. Jag tänker då 
på hans förord till de båda samlingsutgåvorna med 

Donner skulle 
ofta återkomma 

till Hagar Olsson 
i den strida ström 

av artiklar han 
producerar under 

dessa år på  
femtiotalet. 

Leif Friberg Anteckningar om Donner



248

Hagar Olssons ungdomsverk, Tidig dramatik (1962) och Tidig prosa 
(1963) samt artikeln ”Möte med Hagar Olsson” (Dagens Nyheter 
1.11.1964). Det är texter som är skrivna med stor respekt för hennes 
banbrytande insatser och utmärkt förståelse av hennes estetiska och 
ideologiska drivkrafter. I DN-artikeln förmedlar Donner inlednings-
vis några personliga intryck från sitt umgänge med Hagar Olsson 
för att sedan teckna ett koncentrerat litteraturhistoriskt porträtt av 
hennes gärning: viljan att med orden förändra världen, Viborgtidens 
mångkulturella prägling, det självständiga valet av ett liv bortom barn 
och familj, kombinationen av konstnärlig och politisk radikalism,  
inslagen av mystik, korsningen mellan fiktion och essä, de starka 
känsloinslagen och storslagna ambitionerna. 
 Donners andre läromästare bland modernisterna var Elmer  
Diktonius. Den finlandssvenska modernismen var lite som ett vardags-
rum, och på samma sätt som med Hagar Olsson sökte Donner helt 
enkelt upp honom och snart var ett umgänge etablerat. Om Hagar 
tappat mycket av sin ursprungliga kraft var det betydligt värre med 
Diktonius. Han var en slocknad vulkan. Diktonius var femtiofem och 
Donner var arton. Inte mycket blev sagt under de stunder de träf-
fades. Donner ställde en rad frågor men Diktonius svarade ofta bara  
”jo jo” eller ”nej nej”. Sin stora insats gjorde Donner som manuskript-
insamlare. Diktonius brände upp brev och dikter och Donner försökte 
rädda så mycket han kunde. Under de kommande åren såg han till 
att delar av dessa outgivna texter kunde publiceras i tidskrifter och 
böcker, och krönte slutligen sina studier vid Helsingfors universitet 
med en pro gradu-uppsats om dialektiken mellan politik och konst 
i Diktonius författarskap. När Donner långt senare återvänder till 
honom och ger ut boken Diktonius. Ett liv (2007) är perspektivet 
mycket förändrat. Det som intresserar Donner är fortfarande kop-
plingen mellan litteratur och politik, men i och med hans eget upp-
brott från ungdomens vänsterideal är också hans syn på Diktonius 
gärning en annan. Tonen i Donners bok är resignerad. Inte bara  
Diktonius (och Donners) tro på socialismen har visat sig förfelad men 
han hävdar dessutom att vi lever i en tid då intresset är allt mindre för 
en mer anspråksfull och djupborrande litteratur av det slag som den 
finlandssvenska modernismen representerar. Den nedåtgående kurva 
(mot bakgrund av Diktonius liv) som tecknas i Donners bok berör 
inte bara Diktonius själv utan hela den finlandssvenska modernis-
men, kanske hela den finlandssvenska litteraturen menar Donner.
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iv
Upprorsåret 1968 publiceras en intervju med Donner i tidskriften 
Ord och Bild. Artikeln som har rubriken ”Jörn Donner Productions 
Oy” är den slutliga bekräftelsen på att den forne vänsterrabulisten 
numera omfattar andra ideal. Så hävdar han att Finland kunde skö-
tas som ett aktiebolag och att han nuförtiden ”är mindre socialist än 
tidigare och mera kapitalist än tidigare. Förr så visste jag så lite men 
trodde desto mer.” Vidare förklarar han att ägandeproblematiken är 
överskattad medan det verkliga bekymret är bristen på innovation 
inom varuproduktionen. Själv ser han sig också som ett företag, och 
skrivandet och filmandet sker därför inom ramen för det egna bolaget 
Jörn Donner Productions, en nedmontering av det romantiska konst-
närsjaget och ett uppgående i en kapitalistisk egenförvaltad produk-
tionsapparat. Någon pakt med det etablerade samhället vill dock inte 
Donner upprätta: ”det enda establishment jag är med i är i så fall mitt 
eget lilla Jörn Donner-establishment.” 
 Vägen mot denna närmast vänsterlibertarianistiska hållning 
inleddes under femtiotalets otaliga utlandsresor, främst till Tysk-
land, Centraleuropa och Italien och som kom att resultera i böckerna  
Rapport från Berlin (1958) och Rapport från Donau (1962). Mycket 
har förändrats (inte minst hela det politiska scenariot) sedan Donner 
skrev Berlinboken men fascinationen för den specifika atmosfär som 
omger varje storstad av rang är oförändrad. Berlin är den stad som 
jag själv rest mest till de senaste åren och inte så sällan börjar inled-
ningen till Donners bok surra i mitt huvud i samma stund som planet 
sakta sänker sig ned mot Berlins väldiga stadslandskap:

Jag älskar denna storstadens ensamhet, när den höljs i värme som 
Rom, i minnet av frihet som Paris. Men allra mest älskar jag den 
hotfyllda, manande ensamhet som är Berlin. Landning och an-
komst kan skifta, mötet är detsamma. En gång: planet rullar in 
under taket i Tempelhof. Jag har sett husmassorna och det tunna 
smutsiga snötäcket. Jag känner den vinande blåsten, fukten som 
snart ska omsluta mig. (s. 7)

Och efter landning färden in mot Berlin:

Men nu som ofta förr passerar jag förstäderna i tätnande mörker 
med snöblandat regn i luften. Rader av ljus som ingenting berät-
tar, förorter som bara är glömska, platser jag känner och ansikten 
utan namn. Min resa är en återkomst men jag känner inget häftig 
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begär, bara en hotfull ensamhet som vidgas, vidgas. (s. 8)

Det kalla krigets Berlin var för Donner en skola, en hård skola som 
berövade honom en rad illusioner, men som också tvingade honom 
att arbeta på ett annat sätt med språket. Erfarenheterna av Berlins 
skrovliga kantighet slipar ner hans tidigare så ordrika och omogna 
prosa till en mer tuktad och följsam stil, ett språk som sluter sig mju-
kare om tingen, som istället för att ställa sig i vägen för objekten 
lyfter fram dem, gör dem tydligare. Kort sagt, ett språk som säger 
mer med färre ord.
 Donner besökte Berlin första gången i samband med Världs- 
fredsrörelsens kongress sommaren 1952. Efteråt stannade han 
kvar och bekantade sig med staden. Genom att växla in östvaluta 
till förmånlig kurs i väst och sedan bo i öst kunde han förlänga sin 
vistelse. Han träffade Brecht för att förmedla hälsningar från Hella 
Wuolijoki och tillbringade nätterna på nattklubben Hajo. Sina poli-
tiska intryck från Berlin presenterar Donner senare under hösten i  
artikeln ”Europas framtid” (Ny Tid 28.11.1952). Vid denna tid 
trodde han ännu på det östeuropeiska systemets utveckling, och skriv-
er apropå en aktuell bok av den amerikanske journalisten Howard K. 
Smith: ”Det ’förtryck’ han funnit i folkdemokratierna kan påvisas 
men det är ett förtryck mot reaktionen, mot försök till kontrarevolu-
tion och mot all verksamhet som går ut på att störta den härskande 
regimen för samma svarta välden som i lång tid hållit Balkan och 
Polen fjättrade.” Om Donner sedan när han skriver Rapport från 
Berlin har gett upp sin folkdemokratiska position innebär det inte att 
han blivit en USA-vurmande kommunistätare. Mer än något annat är 
hans bok ett försvar för Berlin och dess invånare att existera i egen 
rätt bortom det kalla krigets maktblockeringar. 
 Rapport från Donau har till skillnad från Berlinboken inte rönt 
samma uppmärksamhet och aldrig kommit i några nyutgåvor. Det 
är synd, för de båda böckerna har täta inre och yttre samband. I 
Donauboken fortsätter Donner sin resa genom det politiskt upp- 
delade Europa och rapporterar från Wien, Prag, Budapest och  
Sarajevo. Greppet är ungefär detsamma som i det föregående verket: 
en blandning av impressionistiskt reportage och mer essäistiska ut- 
vikningar och fördjupningar, med den skillnaden att balansen mellan 
dessa är säkrare genomförd. Boken om Donau är en av Donners mest 
genomarbetade och välskrivna och förtjänar att upptäckas och läsas 
av fler.
 Donners stora rapportprojekt skulle småningom krönas med fem-
hundrasidorstegelstenen Nya boken om vårt land (1967) som genom 
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en liknande metod söker ge ett porträtt av den unga republiken Finland. 
Till skillnad från sina föregångare är denna rapport mer nedsänkt i sin 
egen tid, det industriellt expansiva 1960-talet, och även om det finns 
historiska utblickar och essäistiska inslag är det reportageformen som 
dominerar och sätter sin prägel på boken. Affärsmannen och Mari-
mekkostyrelseledamoten Donner fördjupar sig dessutom gärna i långa 
national- och företagsekonomiska resonemang som en sentida läsare 
snabbt bläddrar förbi. Hur som helst är det under denna period som 
Donner utvecklar sin nya persona av driftig frispråkig entreprenör 
med tusen järn i elden. Det är också denna bild som så starkt tonar 
fram i Ord och Bild-intervjun från 1968, där Peter Curman bland an-
nat skriver: ”Jörn Donner är en jäktad man. Hans aktiviteter sträcker 
sig i alla riktningar; filmproduktion, bokskrivande, företagsengage-
mang, politiska åtaganden. Under ett besök i Helsingfors lyckades 
jag få till stånd ett bandsamtal med honom.” Och även om Curman 
och de två övriga intervjuarna försöker ansätta Donner med kritiska 
frågor så replikerar han snabbt med riposter av typen ”den upplysta 
socialismen och den upplysta kapitalismen går ut på ungefär samma 
mål” eller ”jag tycker det är trevligare med generationskamp än med 
klasskamp. Fast i Finland är det ju både en generationskamp och  
en klasskamp.”

v
Donner som filmregissör är ett särskilt kapitel. Min första egna kon-
takt med hans konstnärliga verksamhet var som sagt Donners filmer. 
Man kunde se flera av dessa i svensk teve under tidigt sjuttiotal. På ett 
plan bekräftade de bilden av Finland (upprätthållen både av svenskar 
och finländare), som ett land där man svor och söp. Att man dessutom 
knullade en del hade kanske inget att göra med Finland utan mer med 
tiden. Skandinavisk film under denna period skulle helt enkelt inne-
hålla ett eller flera inslag av erotisk samvaro, ofta av lite friare slag.
 Att Sveriges Television företrädesvis visade Donners finska 
produktion berodde kanske på rättighetsskäl. Numera anser väl de 
flesta att hans bästa filmer är de som gjordes i Sverige.
 Donners filmer (liksom hans romaner) kritiseras ibland för brist 
på psykologisk inlevelse, men det är ett medvetet estetiskt val. Som 
Donner skriver i artikeln ”Efter tre filmer” (Chaplin, nr. 60, 1966): 
”Filmen är en artefakt. Restlös identifikation med verkligheten bör 
undvikas. Vi återskapar inte i avsikt att imitera. Jag bör undvika 
psykologisering. Filmen bör framvisa akter, handlingar. Förklara inte 
allt. Berätta.”
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 Donners tidiga filmer är också mycket vackra i sin svartvita preg-
nans, med foto av bland annat Sven Nykvist och Jean Badal och 
kläder av Mago. Gott stöd hade han också i den säkra hantverks-
tradition som fanns i Råsunda filmstad. Däremot bröt han med det 
vedertagna bruket av direkt ljudupptagning, då han ofta jobbade med 
eftersynkroniserat ljud. Till en del hade detta att göra med att Donner 
i vissa fall använde sig av utländska skådespelare, men det var också 
ett uttryck för att han kände sig mer befryndad med den italienska 
och franska filmtraditionen. 
 Trots en viss internationell uppmärksamhet med några filmfes-
tivalutmärkelser var det kritiska mottagandet i Sverige synnerligen 
blandat och publikt rätt svalt, och efter det att hans fjärde långfilm 
Tvärbalk (1967) inte ens fick någon kvalitetspremie från Filminsti-
tutet var hans svenska filmperiod över.
 Donners finländska filmer från sent sextiotal och tidigt sjuttio-
tal är inte alls lika intressanta. Han bygger vidare på sitt distanse-
rade skådespelarideal och viljan att arbeta mer med bild än ord. Men 
allt är sämre tekniskt utfört, kanske inte bara på grund av mindre 
resurser utan också ett uttryck för en tidstypisk slarvighetens este-
tik. Mest katastrofalt är att Donner själv medverkar som skådespe-
lare, något som han saknar all talang för. Rent tematiskt fortsätter 
han att kritiskt ifrågasätta tvåsamheten och äktenskapets ideal, och 
i takt med den ökade ’frigjordheten’ bildsätter han begärets tur-
bulens i mer sexuellt explicita scener. Sämre film blir det hur som 
helst, och ett verkligt lågvattenmärke är Baksmälla från 1973 som 
producerades i Sverige men med finländskt filmteam. Filmen är  
Donners mest uttalat pornografiska men den brittiska importören 
tyckte inte att den var “sexy enough” och en rad nya nakenscener 
spelades in som har väldigt lite att göra med den ursprungliga filmen. 
Omklippt och dubbad till engelska släpptes den därefter i en brittisk 
version under titeln Lovelier Than Love.
 Donner har sedan med ojämna och långa mellanrum fortsatt att 
göra film. Men de har mer karaktär av enstaka beställningsverk och 
är inte gjorda utifrån det tidigare mer självmedvetna auteur-idealet.

vi
Donners återkomst till skönlitteraturen efter ett mer än tio år långt 
uppehåll sker med romanen Marina Maria (1972). Med sin ironiska 
undertitel en kioskroman, en följetong, en underhållning, ett försök, 
ett och annat kan man se den som en fortsättning av hans samtida 
filmprojekt genom sin konsekventa demontering av sexuell trohet 
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och skarpa satir över borgerliga dygder och affärslivets falska fasader. 
Boken är rappt skriven och bjuder roande inblickar från det tidiga 
sjuttiotalets Helsingfors, från sena affärsuppgörelser på Brunnshuset 
till de vänsterintellektuellas sittningar på restaurang Kosmos. I cent-
rum finns hela tiden den unga sekreteraren Marina Maria som ingen 
man lyckas snärja och som muntert trolöst tar sig framåt och uppåt i 
en värld präglad av maskulina cyniska ideal. 
 Med Nu måste du (1974) inledde Donner sin stora romanserie 
om den finlandssvenska företagarsläkten Anders, som när han till sist 
satte punkt kom att omfatta elva delar. Donner är en 
synnerligen ojämn författare, och ingenstans 
blir det så tydligt som i denna romansvit. 
Jämfört med ungdomens yviga språkbe-
handling skriver Donner nu en stram 
och koncentrerad prosa som i sina bäs-
ta stunder är aforistiskt förtätad men 
som i sina sämsta stunder blir blek 
och livlös. Någon romanteknisk för- 
nyare är han inte och skriver för 
det mesta rakt berättade realistiska 
romaner. Ibland har det påståtts att  
Donner är en god kvinnoskildrare men 
jag har svårt att hålla med om det. Den 
kvinna som ges störst utrymme i roman-
sviten är Angela Anders, i början ung älska-
rinna (sedermera hustru) till den medelålders före-
tagsledaren Gabriel Berggren. Trots att hon är huvudperson i två av 
romanerna (Angelas krig; Angela och kärleken) förblir hon obegrip-
ligt vag och undflyende. Att Angela är vacker och att hennes kropp är 
föremål för männens begär står helt klart, men hennes tankar och syn 
på världen är höljt i dunkel. Det blir ett ganska stumt kvinnoporträtt. 
 Om kvinnorna i Donners böcker är fångar i sina kroppar är män-
nen fångar i sitt arbete. Mannens järnbur är de många och långa 
timmarna i styrelserummen och fabrikshallarna eller stunderna vid 
skrivbordet framför det tomma vita papperet som måste fyllas med 
skrift. En sådan man är Gabriel Berggren, till att börja med teknisk  
ledare sedermera VD på det finlandssvenska familjeföretaget Före-
nade Metall. I Nu måste du är han fortfarande gift med Karin 
Anders men har en hemlig kärleksrelation med hustruns systerdotter 
Angela. Men allt detta som rör kärlek, svek och laddade emotionella 
relationer sker i gliporna, i de korta avbrotten. Arbetet är det som 

Ibland har det 
påståtts att 

Donner är en god 
kvinnoskildrare 

men jag har svårt 
att hålla med om 

det.

Leif Friberg Anteckningar om Donner



254

ständigt kallar. Otaliga är de gånger då Gabriel måste bryta upp från 
en middag, en släktsammankomst, en efterlängtat kärleksstund med  
Angela, och istället bege sig till ett möte eller bli hämtad av sin chaufför  
Ukkola för vidare färd till någon fabrik där man har problem med en 
av de nya pappersmaskinerna eller något annat av vikt som kräver 
hans omedelbara närvaro. Gabriel är en pliktmänniska, städslad av 
kapitalet blir han rikligt belönad, men upprätthåller samtidigt en viss 
distans till sitt uppdrag. Han bär också på en hemlighet, alla vet att 
han kommer från en ’enklare’ bakgrund men inte att han en gång 
deltog på den röda sidan i inbördeskriget. 
 Den andra manliga huvudpersonen i Donners romanserie är  
Angelas yngre bror Jakob Anders. Jakob har många drag gemen-
samt med sin författare. Starkt kritisk till sin borgerliga bakgrund 
och omgivning skriver han för vänstertidningen Folket, söker kon-
takt med kommunisterna för att finansiera sina resor till Berlin och 
andra europeiska metropoler, lever i ett stormigt äktenskap som han 
på en och samma gång försöker hålla vid liv och göra sig fri ifrån. 
Eftersom Donner ofta är som bäst när han utgår från sig själv och 
sina erfarenheter skriver han sina intressantaste romaner de gånger 

Jakob står i centrum. Som i Jakob och friheten 
(1978) vilken utspelar sig under olympia- 

sommaren 1952 och där friheten skärskå-
das ur ett socialt, politiskt och erotiskt 

perspektiv. Romanens tes är att friheten 
sällan låter sig realiseras, åtminstone 
inte fullt ut, den har alltid sitt pris.  
Jakob har genom diverse turer kom-
mit över komprometterande materi-
al om Förenade Metall. Men när han 
försöker publicera dessa uppgifter i 
tidningen Folket griper partiet in och 

stoppar det hela eftersom det kunde 
påverka de rysk-finska förbindelserna. 

Jakobs mentor Viking Sund får sparken 
från tidningen, och djupt desillusionerad sitter 

han på redaktionen och går igenom dennes kvar-
lämnade anteckningar av typen ”Ju mer vi anstränger oss att göra 
världen vacker, desto värre blir den. I viss mån har planering, som  
socialismen föreställer sig den, lidit skeppsbrott. Ju mera världen 
planeras och förutses, desto ruttnare utsikter” eller kortare uttryckt 
”Man får inte vara idealist.”

”Ju mer vi an-
stränger oss att 

göra världen 
vacker, desto 

värre blir den.”
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 I romanseriens senare delar försvinner de forna centralgestalt-
erna ut i periferin, och andra tar vid. I den avslutande volymen  
Hjärtat är en svekfull vän (2001) är det anderska företagsimperiet 
skingrat och dess medlemmar döda eller sysselsatta med något annat. 
Länken bakåt representeras av Johanna Berggren, dotter till Angela 
och Gabriel, verksam i finansvärlden och en produkt av en betydlig 
mer cynisk kapitalism än den äldre industriella sfären. Förutom skild- 
ringen av våra dagars kasinoekonomi är boken också ett försök 
att fånga kekkonenperiodens senare fas genom att berätta om den 
centerpartiske utrikesministern Veeve Virtanens fåfänga strävan efter 
presidentposten. I mångt och mycket är detta en roman om stäckta 
förhoppningar, om resignation, både på det individuella och sam-
hälleliga planet. Det mesta i vårt liv blir till aska. Det vilar en dov 
höststämning över denna avslutande roman som dessutom är en av 
Donners mer välskrivna. Men som kontrast till allt detta dystra, finns 
inslag av mer uppsluppen satir, inte minst i skildringen av den aka-
demiskt uppblåste Donald Stolt (verklig förebild Matti Klinge) som 
har elegant formulerade teorier om det mesta. Dylika lätt skruvade 
figurer för Donner ofta in i sina romaner för att lätta upp det hela en 
aning. I de första delarna fylls denna roll av ”Professorn” som håller 
ändlösa monologer om allt mellan himmel och jord. Donners roman-
serie är förutom allt annat också en modern sedeskildring av nitton-
hundratalets finlandssvenska borgerlighet, och det är just läst i sin 
helhet som den blir verkligt intressant och kommer till sin fulla rätt.

vii
Om Donner blev den som introducerade mig i den finlandssvenska  
litteraturen fick det hela sin fortsättning några år senare då jag började 
på universitetet och efter ett tag blev kär i en flicka. Mina kunskaps-
luckor (om det mesta i tillvaron) var fortfarande stora, och eftersom 
jag de senaste åren mer försökt leva än läsa hade min bekantskap med 
det finlandssvenska inte rört sig speciellt långt bortom Donner. I den 
där flickans bokhyllor kunde jag dock fortsätta min endast tillfälligt 
avbrutna bildningsresa. Hon hade naturligtvis Edith Södergran (och 
inte minst Tideströms biografi som blev en stor läsupplevelse), Elmer 
Diktonius som jag något litet kände till, samt en för mig tidigare helt 
okänd poet som hette Gunnar Björling. Hos denna diktartrio fann jag 
den där annorlunda tonen – en annan ingång i svenskan – som jag i 
viss mån kände igen från min tidigare Donnerläsning, men som här 
var ännu mer egenartad och omtumlande. Allra mest förbryllande 
var Gunnar Björling som jag upptäckte i min flickväns boksamling i 
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form av Bo Carpelans fina urvalsvolym Det stora enklas dag (1975). 
Hans språk liknade inget jag tidigare läst, och kunde till exempel se 
ut så här: 

I tankarna sökande / än / efter ett ord / när ett enda? - / och fots 
steg de tunga - / jag vet inga / ord / och att för någon / det / du är 
/ och att för någon. 

Att jag sedan skulle ägna så många år att läsa och skriva om Björling, 
hade jag då ingen aning om. Men det är en annan historia.

Leif Friberg Anteckningar om Donner
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Läsande kamrater
– Litterära samtal hos Tora och Knut på Lidingö
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”
Det var en tid på Lidingön…”

”När man var bjuden på middag hos Knut och 
Tora Jaensson och ringde på dörren till deras 
Lidingövilla kunde det hända att ingen öpp-
nade, men att man hörde Knuts röst som ini-
från hojtade: ’Stig på, dörren är öppen!’. I den 
rymliga tamburen spred sig redan ett lovande  
matos. Knut själv satt på galoschhyllan med tele- 
fonluren för örat… Han höll ett ögonblick med 

handflatan för taltratten så att den som lyssnade på andra sidan inte 
kunde höra: ’Det är Harry som vill läsa upp något nytt han skrivit… 
det kanske tar tid, gå in så länge’. Hugo gick in i vardagsrummet och 
tog fatt på någon nyutkommen intressant bok eller om det fanns flera 
gäster underhöll sig med dem… jag gick ut till Tora i köket för att se 
om jag kunde vara till nytta. Där rådde alltid kaos, men också en glad 
och välkomnande stämning”.1

Så beskriver Ingrid Rydbeck-Zuhr hur en middag i Knut och Tora 
Jaenssons hem på Lidingö kunde inledas under tidigt 1940-tal. Vid 
den tidpunkten hade dessa litterära kamratträffar redan pågått  
under tio år,  men ”det litterära umgänget i Lidingövillan i Lidingö-
villan var som mest intensivt 1933–34”, skriver Göran Lundstedt i 
sin bok om kritikern Knut Jaensson.2 Det kom i mycket att präglas av 
den politiska utvecklingen under 1930-talet och den tidsanda av oro  
som hörde till. Under krigsåren skingrades några av stamgästerna, 
men nya tillkom ständigt genom de nätverk som byggdes upp bland 
deltagarna. K
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 Inflytande från dessa kamratträffar finner man idag i flera litte-
rära biografier samt inte minst i Tora Dahls egna självbiografiska  
arbeten från och med delen Kamrater, som utkom 1978. Att i efter-
hand försöka återskapa de samtal som ägde rum är en omöjlig  
uppgift, och detta bidrag är endast ett försök att ge en glimt av miljön  
kring de läsande kamraterna under de första Lidingöåren.

Vilka var Tora och Knut?
Tora Dahl föddes i Stockholm år 1886 som trolovningsbarn till 
arkitekten Theodor Dahl och hans fästmö Emma Nilsdotter, som 
drev ett café i Stockholm. Parets relation var redan från början 
problematisk och fylld av slitningar, och barnet utackorderades  
vid elva månaders som fosterbarn till en ensamstående kvinna  
vid Henriksdal i Nacka. Där blev Tora kvar tills hon i tioårsåldern 
hämtades hem av sin biologiska mor, som försörjde sig med tårt- 
bakning och rumsuthyrning på Östermalm. Tora hade under upp-
växtåren endast sporadisk kontakt med sin far, som flyttade till 
Köping för en framgångsrik arkitektkarriär efter att stora delar  
av stadens centrum brunnit ner i juli 1889. 
 Efter studentexamen vid sexton års ålder fortsatte Tora sina  
studier vid dåvarande Stockholms högskola som en av de första 
kvinnliga studenterna, och avlade filosofie kandidatexamen i matema-
tik och biologi. En kort karriär som lärarinna vid 
Nya Elementarskolan följde, men Tora Dahl 
hade svårt att anpassa sig till dåtidens skol-
pedagogik och rigida uppförandekrav. I 
hela sitt liv hyllade hon det fria sökan-
det efter kunskap och barnets rätt till 
respekt för sitt växande.
 Under en vistelse i Sigtuna som-
maren 1911 blev Tora Dahl bekant 
med den nyblivne studenten Knut  
Jaensson, och de båda fann varandra 
i sina gemensamma litterära intressen. 
Tre år senare, i augusti 1914, gifte de sig. 
Tora slutade sitt arbete som lärare, och paret 
kunde en tid leva tämligen bekymmersfritt på 
Knut Jaenssons farsarv. Gemensam läsning, samtal 
om böcker med Knut samt, inte minst, eget skrivande upptog mycket av 
Toras tid under de följande åren. Hon debuterade relativt sent år 1935 

“Nej, det går inte 
att bara reflektera,

man måste vara 
i kontakt med 

människor.”
(Tora Dahl i sin dagbok 26.4.1930)
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med romanen Generalsgatan 8, i vilken man kan skönja vissa själv-
biografiska drag. Sitt litterära mästerskap uppnådde hon dock med  
romansviten om Gunborg, utgiven mellan åren 1954 och 1966, men 
påbörjad redan under 1920-talet. Sviten fortsatte 1968 med En bit 
på väg, där Tora återtar sitt rätta namn och avskaffar pseudonymer-
na för personerna i sin omgivning. Den sista och nittonde delen, 
Återseende, utkom 1980.

Tora Dahl vid makarnas bibliotek. Odaterat foto från Tora Dahl och Knut 
Jaenssons Samling, Kungliga biblioteket.

Marie-Anne Condé
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 Tora Dahl avled 1982, nittiofem år gammal, i Södertälje. Hennes 
författarskap har belönats med Litteraturfrämjandets stora pris år 
1965 och Aniarapriset 1978.
 Knut Jaensson var en av våra främsta kritiker och essäister – en 
”outsider” – som bevarade sin självständighet gentemot det litterära 
etablissemanget genom att framgångsrikt upprätthålla rollen som 
amatör. Den tanke som kom att vägleda Knut Jaensson som littera-
tur- och konstkritiker var att i Ekelunds anda ”förvandla liv till konst, 
att med konsten som föredöme omgestalta det egna livet”.3

 Knut föddes år 1893 i Örebro som ende sonen till läderhand-
laren Johan Alfred Jaensson och hans maka Evelina, född Lindell. 
Fadern var en betrodd man, medlem av stadsfullmäktige och  
umgicks med en av Örebros mäktigaste män, sparbankskamrer Claes 
Bergman, Hjalmar Bergmans far. Efter att ha tagit studentexamen 
våren 1911 och träffat sin blivande hustru Tora Dahl under som-
maren, skrev Knut Jaensson in sig vid Uppsala universitet till höst-
terminen för att studera litteraturhistoria för Henrik Schück. Denne 
rådde honom dock att i stället börja med konsthistoria, ett val som 
visade sig bli olyckligt: ”Knut sa att livet försvann ur varje tavla efter 
Roosvals behandling av den.”4

 Konststudierna väckte ändå den egna målarlusten, och året 
därpå studerade Knut Jaensson vid Carl Wilhelmsons målarskola i 
Stockholm. Tanken på att försörja sig som översättare fick honom  
att söka sig till Berlin, där han bedrev universitetsstudier i ryska un-
der åren 1913–1914. Knut Jaensson var en passionerad läsare av 
ryska och franska litterära klassiker. Återkommen till Sverige och 
Tora Dahl i det nyligen ingångna äktenskapet utföll ett arv, som tillät 
honom att leva som rentier under första världskrigets år. Lättsinniga 
aktiespekulationer medförde dock att kapitalet gick förlorat, varför 
Knut Jaensson sökte en tjänst som kammarskrivare vid Stockholms 
Gasverk i juni 1920, och förblev där fram till sin pensionering våren 
1949.
 Knut Jaenssons kulturgärning som kritiker och essäist kom 
att omspänna åren från 1930, då han debuterade i tidskriften  
Fönstret med en artikel om Alfred Döblins Berlin Alexanderplatz, 
till hans död år 1958.  Hans bibliografi är imponerande, inte minst 
med tanke på dubbelarbetet under trettio års tid.5 Från 1946 knöts 
Knut Jaensson även till Dagens Nyheter genom dess nyblivne chef- 
redaktör Herbert Tingsten, och även makarna Gerd och Her-
bert Tingsten kom att tillhöra Knut och Toras närmaste vänkrets. 
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Uppbrottet från staden
”Det var som att börja på nytt, då vi flyttade in i vår Lidingövilla – det 
var som om vi hade emigrerat till en ny värld”, skriver Tora i Kam-
rater. Det var på våren 1931 som köpet av Lidingövillan gjordes upp, 
men själva inflyttningen dröjde till hösten på grund av nödvändiga 
reparationer innan. Paret hade bott på Söder Mälarstrand sedan år 
1916, då de flyttade till Varvsgatan, och Tora Dahl kallar stadsåren 
för  ”fjorton långa gråa år” och ”en enda lång internering för mig”.6 
Entusiastiskt beskriver hon den nya bostaden på Parkvägen 10 i 
Skärsätra:

”Vi såg på många villor kring Stockholm och fastnade till sist 
för en villa på Lidingö, som hade stått obebodd ett par år. Den 
låg mörkt vid en avtagsväg, och stora granar skymde den från 
huvudvägen. /…/ Den var i tre våningar eller fyra, noga räknat, 
för även källarvåningen var försedd med fönster och dörr utifrån. 
På vinden fanns ett litet rum med balkong samt tvättrum. Tomten 
var liten och där fanns bara några granar och en tall. Jo, ett gull-
regnsträd stod där också. Utanför köksdörren var en stor obe- 
byggd tomt. Den gränsade till skolgården, och skolbarnen höll 
ofta till där. /…/ Huset var naturligtvis mycket större än den bos-
tad vi hade tänkt oss, det var två stora rum på nedre botten och 
två en trappa upp jämte stort badrum och hall, och så var det en 
stor veranda utmed hela långsidan”.7

Bäst av allt var avskildheten och ostördheten till gagn för det nya livet 
i och med flytten från staden. I efterhand erinrar sig Tora: ”Någon 
har kallat vårt lidingöhus för ett kråkslott – det är fel, för det var 
ett mycket stabilt hus, och det stod på klippgrund. Utanför stängslet 
åt norr gick järnvägen på spår, som var sprängda genom berg. Vi 
var alltså avskilda från villorna på den sidan. Och det var ditåt våra  
arbetsrum vette, samt också den stora verandan.”.8

 Det var inte bara ett miljöombyte till det yttre, utan också ”en 
flykt undan fattigdom och elände. Man såg inga tiggare eller försäl-
jare av knappar och band därute, ej heller kom någon in i affären 
och tiggde, då man var där och handlade”.9 Första världskriget med-
förde i sitt slutskede en tilltagande brist på livsmedel i landet med 
matransoneringar,  livsmedelsköer och hungerkravaller som följd. 
I början av 1920 drabbades Sverige dessutom  av en efterkrigs- 
depression, och arbetslösheten ökade markant för att i mars 1933 
nå sin kulmen. Det är mot denna bakgrund som parets ”flykt från 
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stadens elände och tiggeri” sker.
 Men ”vi hade vårt på det torra, som det heter. Knut hade sin 
fasta plats och det talades om en kommande löneförbättring över-
lag. Varför skulle vi då klaga?”.10 Och ”mer avskilt kunde vi inte 
bo så nära Stockholm och Knut skulle bara få tjugo minuters väg  
till sitt arbete”.11

De första läsande kamraterna
Flyttlådorna med böcker var ännu inte uppackade när Knut  
Jaensson en dag kom hem från arbetet och berättade att han hade 
blivit uppringd av de båda författarna Artur Lundkvist och Erik  
Asklund, och bjudit hem dem på middag dagen därpå. Artur Lund-
kvist hade fäst sig vid Knut Jaenssons artiklar i tidskriften Fönstret. 
Två år tidigare  – 1929 –  hade Fem unga. Unglitterär antologi 
utkommit på Albert Bonniers förlag och väckt stort uppseende. Med 
denna stridsskrift blåste för första gången en litterär modernism in i 
den svenska litteraturen, utgående från fem unga arbetarförfattare, 
som hade samlats i augusti 1929 under ledning av Artur Lundkvist 
för att planera utgivningen av en gemensam antologi. 
 Tora minns: ”Proletärförfattare – så kallade man dem. Och 
naturligtvis låg det något nedsättande i denna benämning. En för-
fattare borde efter gängse uppfattning som minsta kompetens ha ett 
studentbetyg att stödja sig på. Vem kunde ha förtroende för dem, som 
trängt in i böckernas värld utan ledning?”.12

 Knut och Tora kunde, och de kom att bli de fem ungas och  
andra modernisters främsta vapendragare. Detta första möte blev 
dock något trevande; Tora minns inte vilka böcker som debat-
terades, förrutom att det blev mycket talat om D.H. Lawrence den 
första kvällen. Knut höll på att skriva sin Lawrence-biografi, som 
sedan utkom på Tidens förlag 1934, och de båda herrarna enades i 
sin gemensamma uppskattning. Artur Lundkvist hade själv hyst skri-
varplaner i den vägen, men långt senare förklarade Lundkvist att han 
”placerat D.H. Lawrence i kollegans vård”.13

 Tora Dahl skriver att hon levde kvar i detta möte under flera da-
gar efteråt. Det hade återupplivat minnet av kamratskapet under åren 
vid Stockholms högskola, en tid som hon ofta beskriver som sina 
lyckligaste år i självbiografierna. Redan efter fjorton dagar bad hon 
Knut att bjuda hem Artur Lundkvist och Erik Asklund igen på mid-
dag, och de var inte nödbedda. 
 Vid detta tillfälle avhandlades inte bara Lawrence, utan även 
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Stendhal och Dostojevskijs Brott och straff, som de båda gästerna 
fick låna hem. Tora och Knut ville slå ett slag för de klassiker som 
de själva med så stor behållning läst och diskuterat under stads-
åren. Den  gången tycktes de ha talat för döva öron att döma av 
Artur Lundkvists kommentar vid återlämnandet: ”Oläsbar”. Tora 
fällde efteråt den syrliga kommentaren, att: ”Dom ser på författare  

Knut Jaensson vid tiden för kamratträffarna på Lidingö.
Foto från Tora Dahl och Knut Jaenssons Samling, Kungliga biblioteket.
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ungefär som vi ser på de första cyklarna. Vem vill nu åka på en gam-
mal cykel med oproportionerligt stort framhjul. De såg idel otymp-
ligheter hos klassikerna.”14

 Mötet med Lundkvist och Asklund kom dock att väcka deras  
intresse för den moderna litteraturen. ”Vi som förut inte hade velat 
veta om något annat än klassiker. Och nu skrev Knut regelbundet  
recensioner i Fönstret av nyutkomna böcker”.15

Kamratkretsen växer
Näste författare från kretsen av de fem unga som stod på Lidingö-
villans trappa var Gustav Sandgren. Artur Lundkvist  introducerade 
honom hos Tora och Knut, och även detta möte tycks ha blivit 
lyckat. ”Artur väntade sig mycket av Gustav”, skriver Tora, ”jag 
tror att det var dennes livliga fantasi, som imponerade på Artur”.16 
Samtalet kom den gången att handla om naturen som verklighet 
och dikt. Tora, som studerat botanik och fysiologi vid Högskolan, 
försökte förgäves göra sin stämma hörd med kunskaperna därifrån, 
men avfärdades med att ”verklig kunskap om naturen fick man bara 
genom att läsa dikter om den. Det var genom skaldernas ögon, som 
naturen blev verklig för människorna.”17

 När Harry Martinson presenterades av Lundkvist och Asklund un-
der 1932 kom han att bli autodidakten som med respekt och intresse 
lyssnade på Tora då hon invigde honom i naturvetenskapens mysterier 
eller rättade till missuppfattningar i hans egenhändigt förvärvade in-
sikter:  

”Martinson var nog den ende, som hade upptäckt att jag faktiskt 
kunde och visste en del. /…/ Vad jag verkligen minns är att Harry 
började berätta om sina matematiska studier. Han hade blivit fas-
cinerad av de matematiska tecknen och formlerna och han talade 
livligt om detta och förklarade en del tecken  /…/ Jag lyssnade 
också – och så märkte jag att han hade missuppfattat en formel. 
Och jag avbröt honom och sa: Hör du, du har missuppfattat en 
sak här. Han tystnade genast och lyssnade spänt till min förklar-
ing. Och han förstod genast sitt misstag och tycktes belåten över 
att ha fått ett par formler förklarade för sig.”18

Inte lika imponerad var Harrys hustru Moa, som han gift sig med 
1929: ”Jag var också i den litterära salongen på Lidingö. En gång. 
Det var nog. Slagord, slagord, Freud, Freud”, skriver hon i ett brev 
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till Åke Runnquist i slutet av 1950-talet. Moa Martinson vände sig 
emot det livsdyrkande och primitivistiska budskapet hos de unga 
manliga modernisterna: ”Och ’öppen livsstil’ vars yttersta resultat 
var att sitta eller ligga och skreva med benen. Livet är dock lite mer 
enligt min mening”.19

 Kamratkretsen fortsatte att växa under hela 1930-talet, och 
”Jaenssons på Lidingön” blev ett vedertaget begrepp, skriver  
Artur Lundkvist i sin självbiografi. Till den bruna villan kom även 
Eyvind Johnson, Vilhelm Moberg, Josef Kjellgren, Jan Fridgård, 
Rudolf Värnlund, Ivar Lo-Johansson, Nils Ferlin, Erik Linde-
gren, Karl Vennberg, Erik Blomberg och från våren 1934 Gunnar 
Ekelöf. Han kom att bli en av de trägnaste gästerna, och från hösten 
1934 var han även inneboende i ett vindsrum under långa perioder.  
Gunnar Ekelöf med sin stora beläsenhet och sina mångsidiga kun-
skaper i musik och konst fungerade som den perfekte samtalspart-
nern till Tora och Knut, och han lyssnade med respekt till bådas kun-
skaper och åsikter. ”Vid söndagspromenader på Lidingö hände det 
ofta att Knut Jaensson, Artur Lundkvist och andra gick först, medan 
Tora och Gunnar Ekelöf bildade en stillsam eftertrupp, fördjupade i 
samtal om mänskliga problem eller om kinesisk lyrik”.20

 Man ser bilden framför sig: Den gänglige långbente Ekelöf, sida 
vid sida med Tora, allvarets prästinna, kanske på väg till Mölna 
kvarn på södra delen av ön. Vid dess brygga, som fortfarande finns 
kvar, lade färjan från Stockholm till. Platsen kom att gå till littera-
turhistorien: här fann Gunnar Ekelöf inspiration till sitt drygt sextio 
sidor långa diktverk En Mölna-elegi, som utkom 1960.
 I Tora Dahls dagböcker framgår tydligt hennes ibland am-
bivalenta känslor inför trion Knut, Tora och Gunnar – ”the happy  
family”, som hon smått ironiskt kallar dem i sin dagbok. ”Gunnar 
är fängslande mer än någon annan o jag kan tala bättre med honom 
än med någon annan när han är på det humöret”.21 Det var dock inte 
alltid han var ”på humör,” och Ekelöfs alkoholvanor förargade Tora 
mer än något annat.
 Kretsen av skrivande kamrater berikades av bildkonstnärer som 
Eric Grate, Sven X:et Erixon, Stig Åsberg och Sven Barthel. Grafik-
ern och tecknaren Stig Åsberg fick sitt genombrott som illustratör till 
Gustav Sandgrens Skymningssagor år 1936, vilket blev början till ett 
samarbete med flera av de samtida författarna kring Tora och Knut.
 ”En virvel av sällskapsliv” har Tora kallat de första åren i Lidingö- 
villan, och till denna virvel anslöt sig ganska snart även läskamrater-
nas fruar och fästmör. Asklund och Lundkvist hade ställt en försynt 
fråga om sina respektive, och det gästfria paret Jaensson hade bett 
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dem vara välkomna. Att relationerna i den på så vis utökade kam-
ratkretsen därvid förändrades är inte så underligt,  eftersom dessa 
kvinnor inte delade de kulturella intressena:

”Jag tror att de var vänner för att deras män var vänner, och jag 
tror att det av samma skäl väntades att jag skulle bli vän med 
dem”. Men ”det var inte mycket vi hade att säga varandra, jag 
och de unga proletärförfattarnas fästmör eller hustrur, /…/ de 
hade inga egna intressen. Och de kände sig lika främmande för 
mig som jag för dem. De tyckte /…/ att jag var lite lärarinneaktig 
i mitt sätt och med mina frågor. Och så hade de det emot mig, 
att jag inte pudrade eller målade mig på minsta sätt, och så gick 
jag jämt i samma gamla klänning eller overall.”, skriver Tora i 
Kamrater.22

Tidvis uppstod också erotisk dramatik, då personer som mötts hos 
Jaenssons förälskade sig i andras respektive. Inte ens värden gick fri 
från passionens smitta, men den allvarligaste krisen inträffade då 
Gunnar Ekelöfs fästmö blev förälskad i Eyvind Johnson, som besva-
rade hennes känslor. Ekelöf hölls till en början ovetande om dubbel-
spelet, men då det uppdagades ledde det till en bestående brytning, 
inte bara mellan fästfolket, utan även mellan Ekelöf och Johnson.  
Under sensommaren 1934 beskrev Ekelöf i dikten “Nattvandring” 
sina känslor inför det dubbla bedrägeriet: /…/”Och rösterna som 
kom till dig ur mörkret: / Vem gällde deras grova skratt? / Och scen-
erna du såg: För vem / var deras gyckel ämnat?”23

Värdskapets glädje och mödor
Hur hanterade värdfolket denna växande anströmning av gäster, 
hungriga både på andlig och lekamlig spis? Några av de läsande 
kamraterna anlände med Lidingötåget varje veckända, som till exem- 
pel Artur Lundkvist och hans Vera, senare Maria Wine, andra dök 
upp sporadiskt, ibland oanmälda, och mellan litteratursamtalen före-
kom dessutom större bjudningar med festlig samvaro i form av mat, 
dryck, musik och dans. Många år efteråt frågar Tora sig:

”Hur kunde vi under denna kristid ha så många gäster som vi 
hade? Om vi hade bott kvar i Stockholm, så hade det nog blivit 
knalt med middagsbjudningar. Men här på Lidingön, mittemot vår 
hållplats fanns en slakteriaffär, vars ägare tydligen hade möjlighet 

Marie-Anne Condé Läsande Kamrater – Litterära samtal hos Tora och Knut på Lidingö



270

att skaffa mer kött än vad som var tillåtet enligt ransonerings- 
bestämmelserna. Jag fick trots köttbrist och ransonering köpa allt 
vad jag ville ha, både oxstek och kalvstek och skinka och prinsko-
rv. Att de skaffade fram sådana där svåråtkomliga saker åt mig 
berodde dels på att de själva var medlemmar i en sångförening 
och därför visste att konstnärer var i behov av god och närande 
mat och tyckte om sådan, och dels att de gillade mig. /…/ Det 
var alltså tack vare slaktarn och hans fru /…/ som några av de så 
kallade proletärförfattarna kunde få god och närande mat hos oss 
på söndagarna. I Stockholm var det alltjämt ont om mat och /…/ 
gick det alltjämt tiggare på gatan.”24

Det är lätt att föreställa sig hur husets värd står i centrum för upp-
märksamheten medan värdinnan, tyngd av hushållsmödor, lyssnar 
i köksdörrens springa, då man läser Tora Dahls senare memoar- 
böcker. I dem ger hon ofta uttryck för sin känsla av utanförskap un-
der samtalen. I mars 1936 skriver hon i sin dagbok: 

”Jag har många gånger blivit avbruten då jag tänkt berätta någon 
riktigt trevlig historia utan minsta adress åt något håll eller sens-
moral. Sedan har Knut i stället tagit ordet och gjort stor lycka 
med mina historier. Det där är en typisk situation från vårt um-
gänge, den har förargat mig många gånger och jag har visat min 
förargelse på ett för mig misslyckat sätt.”25

Toras förargelse drabbade i första hand maken Knut, men att hon 
stundtals kände sig både trött och tyngd av värdinneskapets plikter 
framgår också av dagböckerna från denna tid: ”Förkyld sedan flera 
dar. Trött. Igår var Artur och Jan Fridegård här. Mycket jäkt för 
mig med middagen, sedan var det bra, jag tyckte om både Artur och 
Jan.”26

 Tid för eget skrivande hade Tora svårt att finna under de in-
tensiva Lidingöåren. Hon led också av omvärldens brist på upp-
muntran och intresse, förutom sina egna självtvivel. Debutboken  
Generalsgatan 8 hade sålts i endast 64 exemplar, ett nedslående 
besked från Bonniers, och i mars 1936 misströstar Tora: ”Jag har 
svårt att tro att jag måste sluta skriva. Men det kan bli så att alla 
blir snäva mot mig, att jag håller på en tio år och skriver och ingen 
märker när jag slutar”.27
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Avsked och återseende
Åren på Lidingö kom att omspänna två decennier i makarna  
Jaenssons liv och i den svenska litteraturhistorien. Efter de första 
modernisterna på trettiotalet trädde en ny författargeneration fram, 
de så kallade fyrtiotalisterna, vars startpunkt anses markerad av Erik  
Lindegrens Mannen utan väg 1942. Då detta decennium nalkades sitt 
slut  bröt ”Herr Hugos himmelska akademi” – som Knut Jaensson 
skämtsamt kallade de läsande kamraterna – upp från villan på Park-
vägen och flyttlasset gick till Högsätra i Mölnbo hösten 1950. Dit 
fann snart både gamla och nya läsande kamrater vägen, och där fann 
också Tora skrivro i en egen stuga på tomten. 
 Men minnet av kamratträffarna på Lidingö levde länge kvar hos 
deltagarna, och till Tora Dahls åttioårsdag i juni 1966 gav några av 
dem ut en vänbok, som utkom i en bibliofilupplaga på 300 exemplar. 
I den har Erik Asklund tecknat en stämningsfull tidsbild i dikten ”Vil-
lan” av hur en innehållsrik dag hos Tora och Knut kunde avslutas:

”Vi diskuterade, åt, drack och dansade
i långa söndagar under det sorglustiga trettiotalet,
gjorde utflykter till Mölna kvarn, badade i Kottlasjön.
Återvände i skymningen till den bruna villan

Station Parkvägen på Lidingöbanan, 1940-tal. Fotograf okänd. Bilden tillhör  
Lidingö stadsarkiv. 
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Granarna mörknade, tågets lyktor lyste i kurvan, 
Med sina öppna fönster, altanen, gästrummet med balkong.
långt borta låg staden, gatorna, trafikens brus,
här inne var frid, vänskap, varma stunder,
en fristad för modernister!

Så småningom mörknade det,
Mörkret kom alltid tidigare än väntat,
Och sista tåget gick vid midnatt.
Jag hör ännu rösterna, stegen i gruset,
språngmarschen till det väntade tåget.
’Hej Knut, hej Tora!’
Grinden slår i, villans fönster lyser vänligt
mellan granarna
och våra skuggor dansar över perrongen”.28
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