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â^pjâ Göteborgs Stadsbibliotek nu inflyttat  

i  det  hem, hvilket Göteborgs stad beredt 

. \  detsamma, och ti l l  hvars värdiga smyc-

c)  kände frikostiga medlemmar af sam-

k hället  bidragit ,  och den nya byggna-

k den i da garna skall  högtidligen invigas 

•  för sit t  ändamål,  synes det lämpligt att  

I l  kasta en blick p å bibliotekets utveck-

Rh ling samt lämna en kortfattad redogö-

f  reise för den nya biblioteksbyggna-

des i slutet af år 1890 och trädde'i  verksamhet med 1891 å rs ingång. 
Emellertid utgör de t en direkt fortsättning af d et förra Museibiblioteket 
och kan därför räkna sina anor upp till  t iden för Göteborgs Musei stiftande 
eller til l  och m ed ännu längre tillbaka. T y då Göteborgs Museum i de
cember 1861 invigdes, 'fanns r edan en naturvetenskaplig boksamling af 
omkring 1000 band, hvilken för ut til lhört det äldre Naturhistoriska mu
seet och blifvit skänkt d it  af l ifmedikus J. P. Westring. Tanken på ett  
museibibliotek af allmännare omfattning hade dock ingått i  planen för det 
nya museet,  och man hade genom S. A. Hedlunds nitiska bemödande lyc
kats att  före museets öppnande åstadkomma en början till  ett  dylikt.  

Dessutom hade Göteborgs Kungl.  Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle 

och länets Hushållningssällskap ti l l  Museibiblioteket öfverlämnat sina 

boksamlingar under villkor att  de särskildt katalogiserades,  så att  de,  där

est  så skulle beslutas,  kunde åter afskiljas.  
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Under den första t iden v ar det väsentligen genom gâfvor af enskilda 

personer som biblioteket ökades,  och det ägde intet  fast  årsanslag. Tack 

vare lifl igt  i ntresse från allmänhetens sida växte biblioteket emellertid 

ganska raskt — år 1863 uppgick det ti l l  5000 b and förutom småskrifter 

— men det säger sig själf  att  samlingen var tämligen ojämn. Jämte myc

ket värdefullt  hade man fått  icke så li tet  bar last  och många af de skänkta 

arbetena voro dessutom defekta.  
För kompletteringen äfvensom för inbindningen af de skänkta arbetena 

kunde föga påräknas ur Musei medel:  den som härvidlag kom biblioteket 

t i l l  hjälp m ed rikliga bidrag, var grosshandlaren James J:son Dickson, en 

man, ti l l  hvilk en biblioteket står i  den största förbindelse,  och som ända 

ti l l  s in död visade detsamma en storartad frikostighet.  Sålunda bekostade 

han länge t idningarna och en del af t idsk rifterna i d et  med biblioteket 

förenade läsekabinettet ,  och tid e fter annan skänkte han ti l l  biblioteket så 

väl enstaka dyrbara arbeten som större samlingar, såsom lektor V. Thams 
historiska bibliotek pä 3000 band (1874),  omkring 7000 dupletter ur Up-

sala Universitetsbibliotek (s.  å.) ,  professor C. Säves efterlämnade biblio

tek, uppgående ti l l  omkr.  6000 band (1877),  400 band inköpta å auktionen 

efter Anders Fryxell (1882) samt (i förening med grosshandlaren Julius 
Lindström)  en af arkivarien V. G. Granlund hop bragt,  högst värdefull  

samling af svenska skrifter rörande nationalekonomi och näringar (1885).  

År 1868 erhöll  biblioteket den s.  k.  r iksdagsmannakassan, hvilken upp

gick ti l l  9,713 rdr,  med bestämmelse att  räntan skulle användas ti l l  förse

ende af Musei läsekabinett  med lämpliga t idskrifter och böcker.1  

Med året 1871 inträdde en vändpunkt i  bibliotekets utveckling. Lek

tor E. S. Fagerberg ingaf på Kungl.  Vetenskaps- och Vitterhetssamhäl

lets vägnar en motion ti l l  Stadsfull mäktige,  att  Göteborgs Museum vid 

den då förestående första utdelningen ur Renströmska fonden måtte er

hålla dels ett  anslag af 10,000 rdr för boksamlingens ökande, dels 5,000 

rdr för upprättande af ett  arkiv,  som skulle upptaga historiska handlingar 

rörande Göteborg och kringliggande orter.  Lektor Fagerberg framhöll  

i  s in motion, att  Musei bibliotek, hvilket genom sin offentlighet ägde 

1  Då sedermera med slutet  af  år  1880 läsekabinettet  indrogs,  erhöll  Museum ti lls tånd 

at t  "för Musei  ändamål" använda räntan â r iksdagsmannakassan.  
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karakteren af  et t  s tadsbibliotek,  utgjorde den lämpligaste grundvalen 

för  et t  större,  s taden värdigt  bibl iotek.  Stadsfullmäktige biföl lo motionen 

i  hv ad som rörde anslaget  t i l l  bibl iotek et .  
Härmed hade biblioteket ,  som dessutom å ret  förut  fåt t  s i t t  årsanslag 

ur  Musei  medel  bestämdt t i l l700kronor1 ,  fåt t  en något säkrare ekonomisk 

grund,  och man kunde börja e t t  mera planmässigt  samlande af böcker.  

Biblioteket  växte också hast igt :  1869 beräknades det  t i l l  10,000 band,  

men 1876 t i l l  om kring 23,000.  
Vid den andra utdelningen ur  Renströmska fonden år  1879erhöll  bibl io

teket  på motion af  d:r Ch. Dickson ett  anslagaf25,000 kronor at t  an vändas t i l l  

inköp af  utmärktare arbeten i  vetenskap och vit terhet  samt skön konst  sam t 

t i l l  utarb etande och tryckande af katalog.2  Likaledes t i l ldelade Stadsfull

mäktige vid den tredje u tdelningen ur  Renströmska fonden Göteborgs 

Museum 25,000 kronor "t i l l  utveckling och förkofran af  museets  bibl iotek".  

Biblioteket  inrymdes t i l l  en början i  t redje våningen af  museibyggna-

dens västra f lygel ,  hvilken jämväl innehöll  zoologiska och konst-sam

lingar.  Sedan dessa lokaler  1864 u teslutande up plåt i ts  ät  den zoologiska 

afdelningen,  erhöll  bibl ioteket  tvänne rum i by ggnadens andra våning.  

Bibliotekets  utveckling kräfde emellert id snart  ökadt  utrymme, hvadan 

1873 en större sal  i  östra f lygelns t redje våning inreddes för  dess räkning.  

Efter  hand t i l lades angränsande rum, så at t  bibl ioteket  år  1886 dispo

nerade hela den nämnda våningen.  Härigenom vanns den fördelen at t  

et t  särskildt  expedi t ions-  och l äsrum kunde inrät tas,  under det  at t  förut  

den stora bibl iotekssalen måst  t jäna äfven för  detta ändamål.  

Biblioteket  vårdades först  af  d.  v.  rektorn C.J. Meijerberg och efter  

dennes afflyt tning från staden 1863 af  fi l .  kand.  C.  S.  Warburg, af bägge 

utan någon ersät tning.  Ar 1864 bevil jades et t  mindre anslag åt  bibl iote

kets  föreståndare,  och sedan löj tnanten Joh. Alfthan större delen af  

1  Ârsanslaget höjdes 1873 til l  1,500 kr. ,  1888 til l  2,000 kr.  Härtil l  kom särskildt anslag 

til l  arv ode åt bibliotekets föreståndare och biblioteksbiträde. 

2  Af "G öteborgs Musei Biblioteks-katalog" ha 1880—89 utkommit 7 häften, omfat

tande afdelningarna historia,  ortbeskrifning, etnografi,  utländsk vitterhet,  personalkun

skap, l i t teraturhistoria,  konsthistoria,  teaterhistoria,  ästetik,  nationalekonomi. 

b 9 



året fungerat såsom sådan, öfvertogs platsen af löjt nanten O. Lindhé, 
hvilken skötte biblioteket t i l l  de n 1 juni 1869, då han afgick. Anlednin

gen ti l l  hans t i llbakaträdande var ett  uttalande af mu seets revisorer för 

år 1868, att  då biblioteket nu vore ordnadt och Musei finanser påford

rade inskränkning i  utgifterna, det vore skäl att  hemställa ti l l  o mbuds

mannen, det han utan särskildt arvode måtte äfven hafva t i l lsyn v id bi

blioteket.  Följden blef,  att  biblioteket kom att  sakna särskild föreståndare 

ända ti ll  år  1876, då dess utveckling omöjliggjorde en sådan anordning och 

som bibliotekarie anställdes d.  v.  docenten C. D. af Wirsén. D:rWirsén 

afgick emellertid i juni 1878 och ti l l  hans efterträdare utsågs d.  v.  docenten 

K. Warburg, hvilken kvarstod som bibliotekarie ti l l  s lutet  af år  1890. 

Bland mera betydande samlingar,  som införlifvats med Göteborgs 

Musei bibliotek, m å utom de förut nämnda anföras:  P. Ekmans biblio

tek (gåfva 1863),  J. A. Lefflers botaniska bibliotek ( inlöst  för medel ur 

Renströmska fonden 1875),  P. Wieselgrens boksamling (skänkt til l  biblio

teket af Göteborgs stad 1877), en af grosshandlare C. D. Lundströmskänkt 
större samling svensk dramatik (1877),  som utgjort  stommen til l  bibli o

tekets numera betydliga samling inom denna afdelning, hvilken seder

mera särskildt kompletterades genom inrop å Silfverstolpeska ochBoval-

liusska auktionerna (1879 och 1886); vidare återstoden af konung Karl XV:s 
boksamling, s edan statens bi bliotek uttagit  hv ad de behöfde (enligt r iks

dagens på motion af 5.  Wieselgren fattade beslut,  1879),  tull förvaltaren 

A. Westrings naturvetenskapliga boksamling, särskildt rik.  på värdefulla 

arbeten i  entomologi (enligt testamentarisk disposition, 1882),  auditören 

A. Svenssons bibliotek (enligt testamente,  1884),  en stor samling svenska 

porträtt ,  skänkt af sedermera stallmästaren J. F. Dickson (1884),  lektor 

K. Hartmans botaniska bibliotek och en del af professorJ. E. Areschougs 
bibliotek (inlösta för medel ur Renströmska fonden 1887),  en samling 

statist iska a rbeten ur öfverdirektören F. T. Bergs bibliotek (gåfva 1887).  

När ett  samhälle äger ett  offentligt  bibliotek, som visat sig utvecklings-

kraftigt ,  är  det en tanke, som bör ligga nära ti ll  hands,  att  därmed förena 

andra boksamlingar,  som til l  äfv entyrs finnas på platsen, m ed undantag 

naturligtvis för specialsamlingar,  som äro fästa vid någon viss insti tution 
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och där ständigt behöfva vara ti l l  han ds.  Fördelen häraf är uppenbar.  

Många arbeten, som i det ena biblioteket stå helt  isolerade och därför göra 

föga eller intet  gagn, kunna efter sammanslagningen tjäna att  utfylla luckor 

i  de t andras samlingar.  Och för forskaren är det en gifven förmån att  ha 
på ett  ställe samlade de li tterära hjälpmedel,  som pä hans ort  stå honom 

til l  buds,  hvarjämte de mindre samlingarna i  allmänhet äro mer eller 

mindre svårti l lgängliga och sällan erbjuda någon lämplig arbetsplats.  Ock

så hade man med inseende häraf,  som nämndt,  vid museets stiftande där 

deponerat så väl K. Vetenskaps- och Vitterhetssamhällets som länets 

Hushållningssällskaps bibliotek. Ansatser att  gå vidare på denna väg 

saknades icke. Sålunda hemställde styrelsen för Allmänna och Sahlgren

ska sjukhuset,  att  sjukhusets bibliotek skulle förenas med Museibibliote-

ket,  och beslut fattades också härom 1872, men kom icke ti ll  verkställ ig

het,  och när frågan tio år senare bragtes på tal ,  v ar utrymmet inom Mu-

seibiblioteket för knappt att  mottaga en så betydlig t i l lökning. Musei-

styrelsen hade äfven 1872 med Göteborgs domkapitel  inledt underhand

lingar om sammanslagning af Latinläroverkets bibliotek eller det s.  k.  

Stiftsbiblioteket med Museibiblioteket,  men erhålli t  ett  afböjande svar.  

Emellertid afskiljdes K. Vetenskaps- och Vitterhetssamhällets boksam

ling år 1886 ur Museibiblioteket och uppställdes i  ett  särskildt rum inom 

bibliotekslokalen, som dock snart  visade sig så trångt,  att  samlingen un

der några år blef så godt som otil lgänglig.  

Göteborgs Läraresällskaps bibliotek var också under någon tid inrymdt 

i  M useibibliotekets lokal.  

Den 10 november 1887 beslöto Stadsfullmäktige att  med användande 

af för ändamålet donerade medel u pprätta en högskola i  Göteborg med 

lärostolar i  de ämnen, som vanligen räknas ti l l  den filosofiska fakulteten. 

Dock ansågs,  att  Högskolan ej  borde träda i  verksamhet förr än dess 

fonder hunnit  något ökas.  En ytterligare donation möjliggjorde emel

lertid,  att  man kunde skrida ti l l  Hö gskolans förverkligande tidigare än 

man tänkt sig,  och i skrifvelse af den 1 oktober 1889 hemställde styrelsen 

för Högskolan att  Stadsfullmäktige vil le besluta,  att  Göteborgs Högsko

las verksamhet skulle taga sin början med läsåret 1891—1892. 
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Under de förberedande arbetena för Högskolans organisation hade 
man också tagit i  öfvervägande huru lämpligast det för Högskolans be-
hof nödiga biblioteket skulle kunna åvägabringas. Helt naturligt fäste 
man sig genast vid tanken om Museibiblioteket såsom en grund för ett  
blifvande fö renadt stads- och högskolebibliotek. Men med allt  erkän
nande af den utveckling Museibiblioteket vunnit,  fann man likväl,  att  
det inom vissa discipliner nästan helt och hållet saknade hjälpmedel 
för bedrifvande af vetenskapliga studier,  och att det äfven inom fack, 
som voro jämförelsevis rikt representerade, led af betänkliga luc kor. 
Den 17 september 1889 hade Högskolans styrelse beslutit  anmoda Musei 
styrelse att  utse ett  par personer att  jämte tvänne af högskolestyrelsen 
valda personer och Museets bibliotekarie d:r K. Warburg rådgöra om 
de förändringar i Musei biblioteks organisation, som kunde synas ända
målsenliga med anledning af Högskolans förverkligande. Musei sty
relse biföll denna hemställan, och i högskolestyrelsens ofvannämnda 
skrifvelse af den 1 okto ber anfördes, huru man tänkt sig det blifvande 
bibliotekets ek onomi: utom Musei vanliga årsanslag för bokinköp och 
löpande utgifter samt dess anslag til l  arvode åt t jänstemännen, äfvensom 
de ur Renströmska fonden skänkta medlen skulle biblioteket erhålla 
af Högskolan dels ett  årsanslag af 3,000 kronor, dels ock efter hand 
och i må n af be hof anvisade anslag ur den s.  k. organisationsfonden. 
Den nämnda af Högskolans och Musei styrelse gemensamt tillsatta bered
ningen uppgjorde sedermera ett  förslag til l  reglemente för biblioteket,  
hvilket g odkändes af Mu sei styrelse och med obetydliga f örändringar 
likaledes af Högskolans styrelse. Den 13 november 1890 fastställde 
Stadsfullmäktige reglementet för Göteborgs Stadsbibliotek (Göteborgs 
Musei och Högskolas förenade bibliotek). Genom detta reglemente be
stämdes, att  Göteborgs Musei samt Göteborgs Högskolas bibliotek skulle 
sammanföras til l  en g emensam samling, kallad "Göt eborgs Stadsbiblio
tek", utan att  dock någondera af ofvannäm nda institutioner på grund af 
sammanföringen frånträdde äganderätten till  sin boksamling. Biblioteket 
ställdes under högsta le dning af en biblioteksstyrelse, b estående af sju 
ledamöter, tre utsedda af G öteborgs Musei styrelse, jämte tvä supple
anter för dessa, tre jämte två suppleant er för dessa, utsedda af Högsko-
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lans styrelse samt en, jämte en suppleant för denne, utsedda af de sex 
utaf förenämnda bägge styrelser valda ledamöterna. Styrelsen skulle utse 
inom sig dels en ordförande och en vice ordförande, dels en kassaförval
tare, dels en biblioteksinspektör. 

Räkenskaperna skulle årligen öfverlämnas till två reviso rer, sålunda 
utsedda, att Stadsfullmäktige vid de årliga valen af revisorer för gransk
ning af Göteborgs Musei och Göteborgs Högskolas räkenskaper och 
förvaltning skulle bestämma, hvilka af dessa revisorer jämte deras supp
leanter jämväl sk ulle granska Stadsbibliotekets räkenskaper och för

valtning. 
Styrelsen skulle äga att på villkor, som d en bestämmer, antaga biblio

tekets tjänstemän samt fatta beslut om bokinköp o. d. 
Efter reglementets fastställande utsågo Musei och Högskolans sty

relser ledamöter i den nya biblioteksstyrelsen, hvilken till sin ordförande 
valde med. d:r Rob. Fries.{ 

Sedan d:r Warburg efter sin utnämning till profe ssor vid G öteborgs 
Högskola tagitafsked från bibliotekarieplatsen, utnämnde biblioteksstyrel
sen den 18 december 1890 till han s efterträdare e. o. amanuensen vid 
Lunds Universitetsbibliotek L. Wåhlin, hvilken tillträdde platsen m ed 
1891 års ingång. 

Med det årsanslag, som stod det nybildade biblioteket till buds, v ar 
det en tämligen vansklig uppgift för detsamma att, utan att lämna sitt all
mänt medborgerliga ändamål ur sikte, kunna något sånärtillgodose Hög
skolans lärare med deras behof af vete nskaplig litteratur. Att detta ej 
kunde ske utan betydliga extra tillskott, var ju emellert id förutsedt. Re
dan före Stadsbibliotekets bildande hade Högskolans styrelse inköpt 
framlidne professor E. Löfstedts bibliotek i klassisk filologi, hvilket sär-
skildt på den grekiska litteraturens område var särdeles rikhaltigt. Och 
sedermera har Högskolan alltjämt, i den mån dess tillgångar medgifvit, 
genom anslag dels ur organisationsfonden, dels ur uppkomna besparin-

1  Beträf fande  b ib l io tekss tyre lsens  sammansät tn ing  i  öf r ig t  ä fvensom de  t id  e f te r  annan 

där i  in t rädda  förändr ingarna  h änvisas  t i l l  den  i  s lu te t  a f  denna  skr i f t  in tagna  för teck

ningen öfver  s tyre lse ledamöterna .  
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gar lämnat biblioteket extra anslag ti l l  fylla nde af de mest kännbara luc

korna. Bland mera betydande samlingar,  som sålunda inför lifvats med 

Stadsbiblioteket,  må nämnas professor A. Lysanders samling af latinsk 

l i t teratur (1891),  s edermera (1895) kompletterad med ett  urval ur pro

fessor F. W. Häggströms bibliotek, samt en del af professor Th. Wiséns 
samlingar i no rdisk fi lologi (1892).  Genom sistnämnda förvärf,  äfven-

som genom sedan företagen ytterligare komplettering, har afdelningen 

fornnordisk li t teratur,  hvilken redan förut,  tack vare den Säveska sam

lingen, var vackert  representerad i biblioteket,  blifvit  särdeles rikhaltig.1  

Äfven för bibliotekets ordinarie medel företogos,  när ti l lfälle erb jöd 

sig,  större inköp för kompletterande af någ on viss afdelning. Så inköp

tes 1891 e n större samling zoologisk o ch paleontologisk l i t teratur,  samt 

följande år dels ett  större antal  svenska teaterpjeser,  dels -  med bidrag 

af en välvill ig g ynnare — en af grosshandlare C. M. Carlander i  Stock

holm hopbragt unik samling af Almqvistiana. För öfrigt blef Stadsbiblio

teket,  l iksom förut Museibiblioteket,  ihågkommet med talrika gåf vor af 

så väl myndigheter som enskilda personer.  Bland dessa gåfvor må sär-

skildt nämnas ett  u rval ur Svenska Akademiens upplösta bibliotek (1891) 

samt en betydande samling af hufvudsakligen svenskt tryck, hvilken en

ligt erbjudande af K. Vetenskapsakademien utvalts ur de böcker,  hvilka 

utgallrats ur akademiens bibliotek såsom därstädes obehöfliga (1893).  

Likväl skulle det så väl för Högskolans lärare som öfriga vetenskaps-

idkare i  staden varit  förenadt med stora svårigheter att  här bedrifva 

något forskningsarbete,  därest  ickeStadsbiblioteket rönt välvill igt  bistånd 

af r ikare försedda bibliotek. Redan förut hade Kungl.  Biblioteket låti t  

Museibiblioteket t jäna som mellanhand för begagnande af de ss böcker 

här på orten. Denna utväg för ti l lfäll igt  anskaffande af l i t teratur har seder

mera all t  f l i t igare anlitats samt icke varit  inskränkt ti l l  Kungl.  Biblioteket:  

äfven universitetsbiblioteken samt Sveriges öfriga statsbibliotek, l iksom 

i f lera fall  också Danmarks offentliga bibliotek, ha medgifvit  lån af b öc

ker och handskrif ter t i l l  Göt eborgs Stadsbibliotek, och jag begagnar här 

ti l lfället  att  u ttrycka den stora förbindelse,  hvari  Stadsbiblioteket känner 

1  Dessutom bevil jade Högskolan vid tvänne särski lda t i l l fäl len extraanslag för  förval t 

ningskostnader  samt höjde från och med år  1893 det  ordinar ie  ârsanslaget  t iH 4,000 kr.  
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sig stå för det t i l lmötesgående, det i  detta afseende i  så rikt  mått  fått  

röna ;  blott  sällan har Stadsbiblioteket kunnat göra återtjänst med lån ti l l  

andra bibliotek. Vid boklån från främmande håll  h ar Stadsbiblioteket 

haft  särdeles stort  gagn af d en sedan 1886 af Kungl.  Biblioteket för Sve

riges offentliga bibliot ek gemensamt utgifna accessionskatalogen.1  

Genom beslut af Musei styrelse den 11 april  1892 öfverlämnades åt  

Stadsbiblioteket vården af det förut med Musei historiska afdelning före

nade arkivet2 ,  och den 9 december samma år beslöt Göteborgs Kungl.  

Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle,  att  dess boksamling åter skulle in

ordnas i  Stadsbiblioteket samt förtecknas och vårdas t i l lsammans med 

bibliotekets egna samlingar,  under villkor att  så väl böcker som katalog

blad försåges med Kungl.Samhällets stämpel,  och att  särskild accessions-

katalog fördes för Kungl.  Samhällets räkning. 

Stadsbiblioteket var ti l l  en början hänvisadt ti l l  Museibibliotekets gamla 

lokal.  Det hyllutrymme, öfver hvilket det här förfogade, och hvilket 

redan förut varit  k nappt nog ti l lmätt ,  visade sig genast alldeles oti l lräck

ligt  att  mottaga de betydliga accessionerna. År 1891 uppsattes därför 

i  stora bibliotekssalens midt en dubbelsidig hylla,  hvilken bekostades 

af Göteborgs Museum, och följande år befanns det nödigt,  att  u ppföra 

ett  l iknande hyllfack i det  innanför bibliotekssalen befintl iga rummet.  

Ökadt utrymme bereddes äfven därigenom, att  år  1891 den utanför bi

bliotekslokalen belägna, t i l l  tafvelgalleri  förut använda salen upplåts åt  

biblioteket och inreddes ti l l  exp editions- och läsrum. Den nya läsesa

len erbjöd sit tplatser för 16 personer samt inrymde det för allmänhe

tens fria begagnande afsedda referensbiblioteket,  hvilket betydligt u t

vidgats,  t i l l  s tor del genom att  å de olika facken utvälja o ch i läses alen 

uppställa förut i  b iblioteket befintl iga arbe ten, som syntes härti l l  lämp

liga.  I  läsesalen framlades dessutom i lö pande årgång de flesta t idskrif

ter,  som höllos å biblioteket,  hvarjämte äfven bibliotekets kataloger och 

bibliografiska a pparat här anbragtes.  Samtidigt hade biblioteket erhålli t  

tvänne rum i an dra våningen af mu seibyggnaden, hvilka genom en spi-

1  Frän och med är  1888 är  äfven G öteborgs bibliotek häri  upptaget .  

2  Redan 1890 h ade Musei  styrelse besluti t ,  at t  arkivet  skulle förenas m ed Musei  bi

bliotek,  ehuru detta b eslut  återtogs,  innan det  kommit t i l l  utfö rande.  
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raltrappa ställdes i förbindelse med bibliotekets öfriga lokaler,  och af 
hvilka det ena användes som arbetsrum för bibliotekarien. 

Vid inordnandet i bibliotekets sa mlingar af de nyvunna förvärfven 
visade det sig behöfligt att  revidera hela bibliotekets u ppställning: en 
del ny a afdelningar måste bildas, på många af de gamla hade det trånga 
utrymmet medfört rubbningar i ordning en och stundom hade samlingar 
af äld re böcker måst magasineras. Detta rev isionsarbete var i afseend e 
på de viktigare afdelningarna slutfördt me d år 1893. 

Större svårighet beredde katalogiseringen: biblioteket ägde visserli
gen en lappkatalog, omfattande nästan hela bok samlingen, indelad efter 
de olika facken och alfabetisk t ordnad inom dessa, sålunda b ildande ett  
slags realkatalog. För de flesta afdelningarna var de ssutom en kopia af 
lappkatalogen utskrifven i bokform, för några, såsom ofvan nämndt, 
fanns tryckt katalog. Utarbetad på skilda tider och efter olika gr und
satser var denna lappkatalog, trots den omsorg, som nedlagts på åtskil
liga afdelningars förtecknande, icke ägnad att  utgöra stommen för Stads
bibliotekets blifvande kataloger. Det fanns därför intet annat val än att  
påbörja en fullständig nykatalogisering af hela biblioteket.  Detta arbete, 
som påbörjades 1891 och alltjämt fortgår, har hittills omfattat följande 
afdelningar: språkvetenskap, klassisk, italiensk, spansk, portugisisk oc h 
isländsk litteratur, historia, kulturhi storia, biografi,  genealogi,  heraldik, 
geografi,  resor, utsikter,  etnografi,  fornkunskap, religionsvetenskap, filo
sofi,  estetik, polygrafer,  statsvetenskap, statsrätt ,  internationell rätt ,  juri
dik, förvaltningsväsen, politisk ekonomi , sociologi,  handel,  en del af af-
delningen litteraturhistoria samt några sm ärre afdelningar. 

De katalogiserade afdelningarna ha, så långt til lgångarna medgifvit,  kom
pletterats samt inbundits.  Då emellertid en betydlig del af bibliotekets 
böcker äro oinbundna, ha medlen tyvärr icke räckt till  att  lå ta inbind-
ningen hålla jämna steg m ed katalogiseringen. 

Biblioteket förte cknas numera i tvänne kataloger, bägge utskr ifna på 
lösa blad: en nominal- och en realkatalog. Nominalkatalogen uppta
ger i en serie alla bibliotekets böcker alfabetis kt efter författare eller an
nat uppslagso rd jämte s.  k. hänvisningslappar. Realkatalogen är i l ikhet 
med bibliotekets äldre katalog indelad efter de i biblioteket befintliga huf-
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vudfacken och underafdelningarna samt inom de sistnämnda alfabetiskt 

ordnad på samma sätt som nominalkatalogen, med undantag för några fack, 

där — såsom å afdelningarna biografi o ch svensk topografi — arbetets 

föremål, eller — i fråga om lärda sällskaps publikationer — utgifnings-

orten är bestämmande för ordningen, hvarjämte i d enna katalog förkla

rings- och följdskrifter äro plaserade efter de arbeten, till  hvilka de 

höra. Framdeles torde realkatalogen komma att äfven utskrifvas i  band

form för att till  allmänhetens tjänst u ppställas i läsesalen. Realkatalogen 

återger också boksamlingens uppställning på hyllorna, med undantag lik

väl af att  i biblioteket böckerna äro uppställda i tvänne formatklasser: 

folianter (till  hvilka äfven räknas större kvarter) och arbeten i m indre 

format, äfvensom att broschyrer (obundna böcker under 100 sidor) i  

allmänhet äro samlade i kapslar vid slutet af hvarje afdelning. Ett arbetes 

plats i  biblioteket bestämmes sålunda af facksignaturen jämte det på titel

bladet understrukna eller eljest angifna uppslags- eller ordningsordet. 

Till  undvikande af misstag vid uppsättningen inlägges för hvarje uttaget 

arbete en pappskifva, på hvilken bokens titel äfvensom datum för dess 

uttagande antecknas. Detta uppställningssystem är visserligen ägnadt 

att  väsentligen underlätta böckernas framtagande, men det torde kunna 

sättas i fråga om det ej framdeles borde kombineras med en nummer-

signering med lämpliga språng. Särskildt på afdelningar, som innehålla 

många arbeten af samme författare och olika upplagor af dessa, är be-

hofvet af en fastare ordning ganska kännbart.  

Tjänstgöringen inom biblioteket besörjdes af bibliotekarien, amanuen

sen A. Sernström, hv ilken redan 1877 anställts vid Museibiblioteket, 

samt af h err A. W. Björck, hvilken sedan år 1886 biträdt vid biblioteket 

hufvudsakligen med katalogisering och ordnande af olik a afdelningar. 

Dessutom biträdde dåvarande löjtnanten, numera kaptenen E. G. Wockatz 
efter välvilligt erbjudande med arbete å biblioteket under hösten 1892 

samt våren 1893. Att ökade arbetskrafter behöfdes för de omfattande 

arbeten, som förelågo, insåg biblioteksstyrelsen till  fullo, ehuru förhål

landena först år 1893 medgåfvo anställande af y tterl igare en tjänsteman. 

Till e. o. amanuens förordnades då fil. doktorn S. Aberstén. 
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Allt sedan Göteborgs Musei stiftande hade beredandet af ti llräckliga 

och lämpliga lokaler för samlingarna varit den för institutionen både 

viktigaste och mest svårlösta frågan. Här är icke platsen att närmare ingå 

på de olika förslag till lösande af Musei byggnadsfråga, som tid efter an

nan framkommit.1  Museum hade emellertid 1885 vid utdelningen ur 

Renströmska fonden erhållit 266,000 kronor till byggnadsföretag, och ge

nom aftal m ed så väl Kungl. Maj:t och kronan som Göteborgs stad hade 

Museum vunnit dispositionsrätt öfver hela f. d. Ostindiska kompaniets 

hus. I oktober 1891 tillsattes en beredning med uppdrag att utreda lämp

ligaste sättet att afgöra byggnadsfrågan. Denna beredning ansåg den bästa 

utvägen vara att ombygga det gamla museihuset, men kom till den slut

satsen att hela ombyggnadsplanen måste grundas på möjligheten af att 

på ett eller annat sätt utom museibyggnaden bereda nya lokaler för 

biblioteket. 
På anmodan af Musei styrelse yttrade biblioteksstyrelsen i skrifvelse 

af den 29 sept. 1892 rörande den ifrågasatta utflyttningen af biblioteket, 

att styrelsen ansåg det både önskligt och af behofvet päkalladt att biblio

teket, s å fort ske kunde, utbröts ur Museum såsom själfständig institu

tion samt erhöll egna lokaler, ehuru styrelsen ej ansåg sig kunna afgifva 

något mera detaljeradt förslag rörande lämpligaste sättet för anskaffande 

af ett nytt bibliotekshus. Emellertid höll styrelsen för antagligt att, under 

förutsättning af att kommunen lämnade fri t omt, en biblioteksbyggnad 

skulle kunna uppföras och inredas för en summa af omkring 200,000 kr. 

Och då Musei styrelse efter ärendets ytterligare utredning kom

mit till ett slutgiltigt resultat, anhöll den den 19 oktober 1893 hos 

Stadsfullmäktige, att det måtte medgifvas att styrelsen finge använda 

215,000 kronor till f örbättringar och reparationer af museibyggnaden i 

enlighet med bifogade ritningar och arbetsdevis. Då äfven detta förslag 

var baseradt på bibliotekets u tflyttning, afgaf bi blioteksstyrelsen på an

modan af Musei styrelse den 20 s. m. direkt till Stadsfullmäktige e tt u t

låtande, hvari biblioteksstyrelsen med hänvisning till sit t förra yttrande 

i Jämför härom : Göteborgs Musei byggnad, historik u tarbetad af Carl Lagerberg, i: 
Göteborgs Museum. En festskrift med anledning af Göteborgs Musei restaurerade 
byggnads invigning den 20 juni 1896. Göteborg 1896. 
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i  är endet förklarade, att  den visserligen i cke hade något att  invända mot 

den ifrågasatta utflyttningen, men ansåg sig böra uppställa som ett oef-

tergifligt villkor för densamma, att Musei styrelse förband sig icke blott 

att  bekosta flyttning och inredning samt hyra för en af biblioteksstyrelsen 

godkänd lokal, intill  dess biblioteket kunde erhålla egen byggnad, utan 

äfven att u nder samma tid bestrida utgifterna fö r lokalens uppvärmning 

samt för nödig betjäning. 

Den 2 november s.  å. biföllo Stadsfullmäktige Musei styrelses anhål

lan samt bemyndigade styrelsen att af räntan å byggnadsmedlen använda 

erforderligt belopp för bekostande af de i biblioteksstyrelsens skrifvelse 

omnämnda utgifterna. 

Det gällde nu närmast att  skaffa en någorlunda lämplig lokal, som pro

visoriskt kunde inhysa Stadsbibliotekets samlingar. Till  en början hade 

man tänkt på östra d elen af f.  d . fattigförsörjningsanstalten utåt Stamp

gatan. Då emellertid en tillsatt b eredning funnit,  att  det skulle bli för-

enadt med allt  för stora kostnader att  sätta denna lokal i  brukbart skick, 

föreslog beredningen, efter att  genom annonser ha infordrat anbud å 

hyreslediga lokaler, en lägenhet om sammanlagdt 17 rum i andra och 

en mindre del af tredje våningen i h uset n :r 15 vid Södra Hamngatan 

såsom den enligt dess mening lämpligaste lokal, som kunde vinnas för 

biblioteket. Sedan biblioteksstyrelsen godkänt detta förslag, förhyrdes 

ifrågavarande lägenhet af Musei styrelse samt inreddes på dess bekost

nad för bibliotekets ändamål efter en af bib liotekarien uppgjord plan. 

Den 17 april 1894 tog flyttningen sin början och var fullständigt afslu-

tad den 8 maj. Emellertid kunde läsesalen redan den 30 april öppnas 

i den nya lokalen, dit då också expeditionen, som under hela flyttnin-

ningen fortgått utan afbrott,  förlades. 

Att förskaffa biblioteket en egen byggnad måste nu blifva styrelsens 

förnämsta o msorg. 
Tanken var icke ny. Redan 1885, då fråga var om anslag ur Renström

ska fonden till  utv idgande af Musei lokaler, framkom som ett alternativ 

ett  af dåvarande bibliotekarien Warburg väckt förslag, att  därest man 
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icke kunde erhålla en summa tillräckligt stor för uppförande af ett konst
museum eller ett naturhistoriskt museum, man skulle söka fä ett anslag 
för uppförande af ett tidsenligt stadsbibliotek. Vid ärendets behandling 
hos Stadsfullmäktige vann detta förslag understöd af en minoritet. Och 
när Musei intendenter i slutet af år 1889 anmodats att yttra sig rörande 
användningen af M usei lokaler, sedan den nya flygeln åt Köpmansga
tan blifvit färdig, förordade bibliotekarien Warburg i ett särskildt ytt
rande återupptagandet af det år 1885 väckta förslaget och påpekade att 
under tiden förhållandena väsentligen ändrats, i det att de af Högskolan 
beslutade anslagen till biblioteket syntes båda e n rik utveckling för det
samma. Genom bibliotekarien Warburgs försorg hade också en skiss 
till en biblioteksbyggnad blifvit u tarbetad af ark itekten H. Hedlund. 

Nu var biblioteket emellertid skildt från Museum och styrelsen fick 
börja frågans u tredning på nytt. Samtidigt med det att biblioteksstyrel
sen bifallit Musei hemställan om bibliotekets utflyttning, tills atte den en 
beredning med uppdrag att afgifva yttrande om lämpligaste sättet att 
åstadkomma en ny biblioteksbyggnad, och utsåg till ledam öter i de nna 
beredning professorerna E. Carlson och K. Warburg samt bibliotekarien. 

Den 20 november 1893 inkom beredningen till styrelsen m ed ett be 
tänkande, hvari den uttalade som sin mening, att enda sättet för vin
nande af d et afsedda målet vore, att vid närmast förestående utdelning 
ur Renströmska fonden söka erhålla nödiga byggnadsmedel — något 
som för öfrigt redan påpekats i Mus ei styrelses skrifvelse till Stadsfull
mäktige af d en 18 juni 1893 — samt hos Stadsfullmäktige anhålla om 
upplåtande af lämplig tomt. 

Då det kommit till beredningens kännedom, att önskningar uttalats, att 
en ändamålsenligare lokal måtte vinnas för stadens arkiv, fann bered
ningen det vidare lämpligt, om planen att förskaffa stadsarkivet bättre 
lokal kunde förverkligas i sammanhang med bibliotekets nybyggnad på 
så sätt att biblioteket och arkivet förenades i en byggnad och ställdes 
under gemensam förvaltning. Beredningen hade dessutom anmodat arki
tekten H. Hedlund att e fter en af bibliotekarien uppgjord plan u tarbeta 
en ny byggnadsskiss. 

Med anledning af detta betänkande beslöt styrelsen den 26 januari 
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1894 att hos Magistraten h emställa om tillsättande af en kommitté för att 
yttra sig angående den ifrågasatta föreningen af s tadens arkiv med bi
blioteket. En sådan kommitté kom också till stånd, bestående af justitie-
rådmannen H. Lindbäck, stadskamreraren P. An drén med dåvarande 
kammarförvandten F. Hegardt såsom suppleant, professor E. Carlson, 
bibliotekarien samt professor K. Warburg. Af flera skäl blef denna kom
mittés arbete fördröj dt, så att den först den 6 december afgaf sitt utlå
tande, hvari tillstyrktes att vissa äldre serier af stadsarkivet i enlig het 
med en bifogad specifikation som depositum öfverlämnades till Stads
biblioteket, när det erhållit egen byggnad, under det att öfriga delar af 
arkivet såsom behöfliga för de dagliga göromålen å Rådhuset tills vidare 
borde där förvaras, intill d ess Magistraten kunde finna skäligt att ytter
ligare någon del öfverflyttades. Under den 5 februari 1895 biföll Magi
straten i huf vudsak beredningens hemställan, m en ansåg att det lämpli
gen borde anstå m ed sökande af Kun gl. Maj:ts tillstånd till den sålunda 
beslutade åtgärden, till de ss bibliotekets byggnadsfråga erhållit sin slut
liga lös ning, hvarom den i sin t id förväntade biblioteksstyrelsens med
delande. 

Innan detta ärende hunnit slutbehandlas, hade emellertid förvaltnin
gen af Renströmska fonden den 24 maj 1894 anmält hos Stadsfullmäk
tige, att den afsatt 500,000 kronor för utdelning år 1894. 

Med anledning häraf beslöt biblioteksstyrelsen, hvilken genom pro
fessor E. Carlsons försorg af byggmästarefirman J. Dähn erhållit ett detal-
jeradt kostnadsförslag å uppförande af en biblioteksbyggnad i enlighet 
med den föreliggande skissen, slutande på en summa af 178,000 kronor, 
den 8 juni 1894 att hos Stadsfullmäktige anhålla att vi d den förestående 
utdelningen ur Renströmska fonden erhålla dels 200,000 kronor till upp
förande och inredning af en biblioteksbyggnad, eventuellt afsedd att in
rymma äfven någon del af stadens arkiv, dels 50,000 kronor att efter hand 
intill nästa utdelning ur fonden användas för bokinköp, dels ock slutli
gen 100,000 kronor att under namn af "Ren strömska biblioteksfonden" 
bilda en särskild fond, hvars räntor skulle vara afsedda att i enlighet med 
biblioteksstyrelsens beslut användas för betäckande af de ökade förvalt-
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ningskostnader och andra utgifter,  en egen biblioteksbyggnad måste 

medföra. 
Styrelsens ofvannämnda framställning upptogs som egen motion af 

fil .  d:r Ph. Leman, direktör M. Olbers och professor E. Carlson, hvilka 
öfverlämnade densamma till  Stadsfullmäktige. 

Den beredning, som hade att yttra sig öfver de inkomna förslagen till  an

vändning af d e Renströmska utdelningsmedlen, hemställde om bifall till  

biblioteksstyrelsens anhållan, sedan den under hand skaffat sig känne

dom om, huru styrelsen tänkt sig den årliga budgeten för institutionen. 

Därjämte föreslog beredningen, att  den summa, hvarmed utdelningsfon

dens ränta vid årets slut kunde komma att öfverskjuta d et till  ut delning 

redan medräknade räntebeloppet, skulle tilldelas Göteborgs Stadsbiblio

tek såsom tillägg till  de ss byggnadsanslag. 
Då ärendet den 20 december 1894 förekom till  slutgiltigt afg örande 

hos Stadsfullmäktige beviljade dessa med 42 röster mot 15 ett anslag af 

200,000 kronor för uppförande af en biblioteksbyggnad, eventuellt  afsedd 

att inrymma äfven en del af stadsarkivet,  förlagd å plats, som Stadsfull

mäktige ville på ansökan af biblioteksstyrelsen anvisa. Minoriteten rösta

de för att  ett  anslag af 200,000 kronor skulle beviljas styrelsen för Göte

borgs Stadsbibliotek, att  jämte upplöpande räntor af styrelsen användas 

för Stadsbiblioteket i enlighet med förslag, som det skulle uppdragas åt 

styrelsen att uppgöra samt Stadsfullmäktiges p röfning och godkännande 

underställa. Dessutom beviljade Stadsfullmäktige 50,000 kronor för bok

inköp samt, med 44 röster mot 12, 100,000 kronor till  en biblioteksfond. 

Däremot tilldelades det ränteöfverskott,  hvilket enligt beredningens för

slag likaledes skulle tillfallit  biblioteket, Göteborgs Arbetareinstitut.  Vid 

beviljandet af dessa anslag fäste Stadsfullmäktige det villkor, att  Stads

biblioteket skulle ställas under en särskild inför Stadsfullmäktige ansva

rig styrelse, hvilken bland annat årligen skulle underställa Stadsfullmäk

tiges pröfning den för nästföljande år uppgjorda budgeten. Dessutom 

anmodade Stadsfullmäktige styrelsen att inkomma med förslag till  sådana 

ändringar i de t då gällande reglementet för biblioteket, som föranleddes 

af nu fattade beslut,  hvarvid skulle iakttagas, att  et t  visst antal af styrel

sens medlemmar skulle väljas af S tadsfullmäktige. 
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Öfver Stadsfullmäktiges beslut att  anvisa 200,000 kronor till  up pfö

rande af en biblioteksbyggnad, eventuellt  afsedd att inrymma äfven delar 

af stadsarkivet,  hade läroverksadjunkten R. Brovall anfört besvär hos 

Konungens befallningshafvande. Hvarken Konungens befallningshaf-

vande eller Kungl. Maj:t,  hos hvilken adjunkten Brovall fullföljde sina 

besvär, funno skäl att  göra ändring i det öfverklagade beslutet.  

I en lighet med Stadsfullmäktiges beslut gick b iblioteksstyrelsen o för-

dröjligen i förfa ttning om uppgörande af förslag till  nö diga ändringar i 

reglementet för b iblioteket. Detta förslag fastställdes af Stadsfullmäktige 

den 31 januari 1895 och är ännu gällande.1  De viktigaste förändringarna 

gälla styrelsens sammansättning: denna består numera af nio ledamöter, 

fyra utsedda af Stadsfullmäktige, en utsedd af Mag istraten, tvä utsedda af 

Högskolans styrelse, en utsedd af Musei styrelse samt bibliotekarien så

som själfskrifven ledamot. Dessutom upphäfdes biblioteksinspektörs-

befattningen. 

Bestämmandet af platsen för den nya biblioteksbyggnaden föregicks 

af vidlyftiga utredningar och ett lifligt m eningsbyte. Den 28 februari 

1895 tillsatte styrelsen en beredning med uppdrag att framlägga för

slag å tomter, som kunde ifrâgakômma. Till  ledamöter i denna bered

ning, hv ilken hos sakkunniga personer borde söka nödiga upplysningar, 

utsågos professor E. Carlson, direktör M. Olbers s amt bibliotekarien. 

De platser, vid hvilka beredningen särskildt fäst sig, voro den s. k. Bälte-

spännareplatsen midt för stora teatern, en tomt i Kungsparken mellan 

Karl Gustafsgatans och Erik Dahlbergsgatans förlängningar, tvänne alter

nativ i V asaparken, ett  utmed Vasagatan och ett utmed Götabergsgatan, 

samt Hagatorget. Beredningen hade hos stadens byggnadschef major Ph. 
Åqvist anhållit  om undersökning af grundens beskaffenhet å dessa plat

ser samt af honom erhållit  ett  detaljeradt utlåtande, hvari major Åqvist 

på anförda skäl förordade Hagatorget framför alla d e öfriga f öreslagna 

platserna. Sedan styrelsen dels af major Åqvist erhållit  utlåtande om 

i  En fö rändring rörande val af re visorer vidtogs på a nmodan af Stadsfullmäktige se

dermera och fastställdes den 11 nov ember 1897. Genom denna förändring bestämdes, 

att det årligen skeende valet af revisorer skulle afse det kommande räkenskapsåret. 
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ytterligare en ifrågasatt tomt i Kungsparken väster om Viktoriagatans 

förlängning, dels af stadsingeniören H. W. Brandet fått up plysning om 

den areal,  som skulle kunna få disponeras för Stadsbibliotekets räkning 

i V asaparken och å Hagatorget,  företogs ärendet till  behandling hos sty

relsen den 19 maj 1895, hvarvid styrelsen i slutvoteringen med 4 röster 

mot 3 beslöt att  i främ sta rummet som byggnadsplats för biblioteket för

orda den föreslagna tomten i Kungsparken mellan Karl Gustafs- och 

Erik Dahlbergsgatornas förlängningar, samt i andra rummet tomten i Vasa

parken i h örnet af Vasa- och Götabergsgatorna. Mot detta beslut anför

des i till  p rotokollet särskildt afgifna yt tranden reservation af professor 

E. Carlson, bibliotekarien, grosshandlare O. Hasselblad och direktör M. 

Olbers, af hv ilka de tre förstnämnda ansågo att styrelsen bort i f rämsta 

rummet ställa den ifrågasatta platsen å Hagatorget,  under det att  direktör 

Olbers förordade Vasaparken som den enligt hans mening lämpligaste 

byggnadsplatsen. Sedan Gatu- och vägförvaltningen samt Drätselkam

maren efter remiss från Stadsfullmäktige afgifvit utlåtande i ärendet samt 

förordat Hagatorget — Drätselkammarens utlåtande var dock åtföljdt af 

trenne reservationer — beslöto Stadsfullmäktige den 9 januari 1896 att 

tillsätta en beredning, som skulle dels yttra sig om vissa särskildt af Stads

fullmäktige uppgifna punkter och bland annat uppgöra en plan för anord

nande i Vasaparken af pl atser för offentliga byggnader, dels ock utreda 

bibliotekets tomtfräga i är endets hela vidd. Till  ledamöter i denna be

redning utsågos arkitekt E. Thorburn, direktör M. Olbers, major Ph. 
Aqvist, grosshandlare / .  Wœrn, justitierådman H. Lindbäck ,  biblioteka

rien samt dåvarande stadsnotarien, numera justitierådman E. Trana. Vid 

behandlingen af bib liotekets tomtfråga tog denna beredning under öfver-

vägande icke blott de af biblioteksstyrelsen omnämnda platserna, utan 

äfven åtskilliga andra, som under ärendets diskussion kommit på tal.  I  

dess den 9 maj 1896 afgifna betänkande föreslogs som plats för biblioteks

byggnaden Hagatorget.  Emot detta beslut hade dock reservationer af-

gifvits af herrar Thorburn, Olbers och Trana, hvilka förordade platsen 

i V asaparken utåt Vasagatan och Götabergsgatan. När ärendet slutligen 

den 15 oktober 1896 förekom hos Stadsfullmäktige, beslöts med 34 röster 
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mot 15 att  ât biblioteket anvisa en byg gnadstomt â Hagatorget om 5,570 
kvadratmeter; minoriteten röstade för platsen i  Vasaparken. 

Innan tomtfrågan afgjorts,  hade icke något vidare arbete på ritningar 
til l  biblioteksbyggnaden kunnat ifrâgakomma, då ju en byggnads anord
ning till  väsentliga delar är beroende af den plats,  där den k ommer att 
förläggas. Emell ertid hade bibliotekarien på uppdrag af styrelsen år 1895 
företagit en resa för att  bese åtskilliga större bibliotek i Tyskland samt 
efter un der denna re sa vunna erfarenheter i vissa detaljer modifierat den 
först uppgjorda planen. 

Så snart Stadsfullmäktige fattat ofva nnämnda beslut,  gick styrelsen i 
författning om uppgörande af detaljerade ritningar och anmodade arki
tekten He dlund att i  samråd med bibliotekarien omarbeta den förut upp
gjorda skissen. Sedan arkitekten Hedlund utfört ifrågakommande om
arbetning af ritningarna, anmodade styrelsen byggmästaren F. O. Peter
son att uppgöra ett  kostnadsförslag för byggnaden. Styrelsen, som för 
sin del fann de uppgjorda ritningarna, så väl hvad byggnadens inredning, 
som dess yttre angick, särdeles till talande, men den beräknade kostna
den öfverskrida tillgängliga medel, beslöt öfversända ritningarna till  när
mare granskning af Kungl. Bibliotekets arkitekt,  professor G. Dahl, med 
anhållan, att  h an ville,  jämte o mdöme öfver ritningarna i des s helhet,  
gifva anvisningar och förslag, hva rigenom kostnaden lämpligen kunde 
nedbringas. Sedan ritningarna granskats af profe ssor Dahl samt i sam
råd med denne och bibliotekarien äfven af trenne framstående biblio
teksmän i Stoc kholm, afgaf professor D ahl et t  utlåtande, hvari han efter 
ett  sä rdeles fördelaktigt totalomdöme om ritningarna meddelade några 
alternativa förslag til l  förenklingar och inskränkningar. 

Sedan styrelsen pröfvat de olika förslag, som sålunda framlagts, utta
lade den sig för vissa förändringar, afsedda att  nedbringa kostnaden, 
enligt hvilka arkitekten Hedlund företog en ytterligare omarbetning. Som 
en ledande grundsats vid dessa förändringar betraktade styrelsen att  icke 
vidtaga sådana insk ränkningar, som framdeles skulle menligt inverka på 
byggnadens utvidgning: exempelvis ansåg styrelsen det lämpligare att  
ti l ls vidare lämna en af de tre till tänkta bokvåningarna o inredd, än att  
företaga en mera väsentlig inskränkning af husets bredd, hvilket alter-
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nativt föreslagits.  Vidare fann styrelsen sig böra ti l l  grund vid uppgö

rande af det nya kostnadsförslag, hvarom den anmodat byggmästaren F. 

O. Peterson, lägga fasad af tegel,  e huru styrelsen fortfarande hyste för

hoppning, att  vid byggnadens utförande natursten delvis kunde kom

ma til l  anvä ndning. Den 18 mars 1897 inlämnade styrelsen de omarbe

tade ri tningarna, åtföljda af de t nya kostnadsförslaget,  t i ll  Stad sfullmäk

tige med anhållan, att  styrelsen måtte efter utlyst  entreprenad med alter

nativa förslag i  afseende på fasadmaterialet  få uppföra biblioteksbyggna

den i hu fvudsaklig öfverensstämmelse med dessa r i tningar och med an

vändande af bästa möjliga material ,  som en kommande entreprenad visade 

med til lgängliga medel kunna åstadkommas. Denna anhållan bifölls af 

Stadsfullmäktige den 1 ap ril .  

Styrelsen hade sålunda både byggnadsplats och af S tadsfullmäktige 

fastställda r i tningar:  det återstod nu att  b ringa byggnaden ti l l  utförande. 

För detta ändamål ti l lsatte styrelsen en byggnadskommitté,  bestående af 

öfverstelöjtnant A. Braune, konsul J. Ekman, grosshandlare C. Wijk, 
professorJ. Visingoch bibliotekarien. Byggnadskommittéen, hvilken inom 

sig utsett  t i l l  o rdförande professor Vising, t i l l  vice o rdförande öfverste

löjtnant Braune samt ti l l  sek reterare bibliotekarien, utlyste den 10 juni 

1897 allmän entreprenad å uppförande af biblioteksbyggnaden med alter

nativ i  afseende på fasadmaterial .  Fyra anbud inkommo, men då de alla 

visade sig för höga i  förhållande ti l l  d e disponibla medlen, kunde bygg

nadskommittéen icke antaga något af dem. Enda utvägen var att  än en gång 

omarbeta ri tningarna, i  afsigt att  nedbringa kostnaderna. Och med aldrig 

svikande beredvil l ighet åtog arkitekten Hedlund sig äfven detta uppdrag. 

I  afseende på grundläggningen erhöll  dessutom byggnadskommittéen vär

defulla anvisningar af m ajoren Ph. Åqvist ,  gående ut p å e n förenkling i  

sättet  f ör detta arbete.  De vidtagna förändringarna voro emellertid ej  

betydligare än att  den kommande byggnaden fullt  ut  kunde anses upp

förd "i  hufvudsaklig öfverensstämmelse" med de inför Stadsfullmäktige 

framlagda ri tningarna. 

Den 27 december s.  å.  beslöt byggnadskommittéen att  utl ysa al lmän 

entreprenad å uppförande af biblioteksbyggnaden i  enlighet med de för

ändrade ritningarna. Bland de sju anbud, som nu inkommo, beslöt bygg-
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nadskömmittéen att antaga det af byggmästarefirman J. Dähn ingifna, hvil-

ket uppgicktill  195,500 kronor. Detta anbud afsåg visserligen detalternativ, 

enligt hvilket byggnaden skulle utföras med tegel som väsentligt fasadma-

terial,  men så lifligt kom mittéen än önskat att  gifva byggnaden en gedig

nare utstyrsel,  ansåg den sig icke kunna uppskjuta byggnadsfrâgan vidare, 

och sedan byggnadskommittéens beslut godkänts af biblioteksstyrelsen 

i dess helhet,  undertecknades kontraktet med byggmästarefirman J .  Dähn 

den 15 februari 1898. Omedelbart därpå började grundläggningsarbetet.  

Emellertid ansågo rikmän inom samhället,  att  då en viktig kulturinsti

tution skulle skaffa sig ett eget hem, detta i  sitt  yttre borde vara ändamå

let värdigt,  och då de anvisade medlen icke räckte till  at t  åstadkomma 

någon mera monumental byggnad, utfyllde de med högsint frikostighet 

de bristande tillgångarna. Herrar Aug. Röhss, Rob. Dickson, C.Wijk, 
P. Fürstenberg, A.-B. D. Carnegie & Co., Johansson & Carlander samt 

J. Edv. Levisson ställde till  byggnadskommittéens förfogande en summa 

af sammanlagdt 34,000 kronor för att  möjliggöra användande af kalksten 

i fasaderna till  den utsträckning, som de uppgjorda ritningarna ursprung

ligen afsett,  och kort därefter öfverlämnade herrar/ .  Wcern, E. Wijk samt 

Larsson, Seaton & Co. en summa af 3,000 kronor i och för utbyte af det 

tegel,  som varit afsedt att  användas i vissa delar af fasaden, mot en tegel

sort,  som vore mera lämplig i för ening med kalkstenen. Tack vare till

mötesgående af entreprenören, arkitekten H. Dähn, kunde byggnads-

kommittéen i de visen för det redan påbörjade byggnadsarbetet införa de 

förändrade bestämmelser, som föranleddes af dessa gåfvor. 

Oafsedt tillfälliga afbr ott,  beroende på väderleksförhållanden eller an

dra omständigheter, fortgick sedermera byggnadsarbetet ostördt.  Vid 

slutet af år 1898 stod byggnaden undertak, och den26juni 1900 kunde den 

slutgiltigt afsynas. Åtskilligt inredningsarbete återstod emellertid, så att 

först på sensommaren 1900 byggnaden stod färdig att mottaga biblio

tekets samlingar. 

Byggnaden är uppförd å sockel af gran it med användning af Si egers-

dorfertegel och kalksten i förening till  fasadmaterial.  De horisontala band

listerna äfvensom väggfälten mellan sockeln och första våningens fön-
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stervederlag äro klädda med s. k. nubb sten, under det att  öfrig förekom
mande natursten, såsom listverk, pelare och omfattningssten är finhug
gen. Portalen ä r utförd i marmor. Frisfälten rundt om byggnaden under 
attikan äro be klädda med terrakottaplattor.  

Golfven i bottenv åningen och första bokvåningen utgöras af m onier-
hvalf,  inhvälfda mellan valsade järnbjälkar, hvarpå cementgolf till  2 Va 
cm. tjocklek är utbredt,  mellan första och andra bokvåningen är lagdt ett  
tunnt golf af monierbeton, likaledes på järnbjälkar. Golfvet mellan tredje 
bokvåningen, hvilken för närvarande står oinredd, och vinden är ännu 
icke utfördt.  Trägolf förekomma endast i vaktmä starebostaden. Samt
liga golf i  bottenvåningens rum och i bokmagasinet äro belagda med lino-
leummattor. Alla dör rar,  som leda till  bokv åningarna äro plåtbeslagna, 
likaså dörren till  trappan, som leder upp från källarv åningen. Brand
poster äro inrättade i bottenvåningen samt i hva rje bokvåning. Ytter
taket är täckt med asfaltbeläggning. Alla fönster i byggnaden äro utförda 
i enlighet med det Flodqvistska systemet. 

Vid uppgörandet af planen för byggnadens inredning har huvudprinci
pen varit  att  visserligen strän gt afskilja de för allmänhetens brukäfven-
som för den egentliga biblioteksförvaltningen afsedda lokalerna från bok
magasinet,  men också ställa dessa bägge afdelningar i bekväm förbindelse 
med hvarandra. För detta ändamål ha expe dition, läsesalar och arbets
rum förlagts till  bottenvåningen, under det att  alla vå ningar däröfver 
uteslutande ä ro afsedda att  hy sa själfva boksamlingen. De ofvan nämn
da anordningarna i afse ende på golf och d örrar torde fullt  betryg gande 
isolera bokmagasinet,  under det att  förbindelsen med bottenvåningen för
medlas genom tvänne trappor, bokhiss, ringledningar, talrör och telefon. 

Till  n ärmare orientering må följande beskrifning tjäna. Frän hufvudin-
gången åt Vasagatan kommer man in i vestibulen,somär försedd med skåp 
för bevarande af ytterplagg. Här äro också anbragta tvänne marmortaf-
lor,  afsedda att  upptaga nam nen på bibliotekets främste gy nnare. Föl
jande namn äro redan inristade, å den ena taflan: Sven Renström, Au
gust Röhss, Anders Wilhelm Levgren, Pontus Fiirstenberg, Carl Wijk, 
samt å den andra : Sven Adolf Hedlund,J amesJ:son Dickson, Robert Dick
son, A.-B. D. Carnegie & Co. Glasdörrar leda från vestibulen till  expe-
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GENOMSKÄRNING 

ditionslokalen, som vetter ät  norr,  och hvarest  bokhissen är förlagd samt 

bibliotekets lappkataloger äro uppställda.  Genom en scagliolvägg med 

stora rutor af spegelglas samt svajdörrar är detta rum skildt från den lika

ledes åt  norr förlagda stora läsesalen. Här äro anordnade 41 sit tplatser 

med ett  särskildt bord för hvarje person:1  så väl borden, hvilka äro golf

fasta,  som de med armstöd försedda stolarna äro utförda i  ek.2  Längs sö

dra väggen ä ro så väl nere i salen som â det därstädes befintl iga galleriet  

uppförda hyllor,  hvilka inrymma det för allmänhetens fria bruk afsedda 

referensbiblioteket,  och särskilda hyllfack äro dessutom inrättade, i  hvil

ka t idskrif ter äro framlagda i  löpande årgång. Då det visat  sig,  att  en stor 

del af d e besökande väsentligen håller sig ti l l  refere nsbiblioteket,  kom

mer detta,  så snart  ti l lgångarna medgifva det,  att  u tvidgas,  och en detal

jerad plan för en dylik komplettering är redan uppgjord. Särskildt då 

1  Â et t  mindre antal  af  borden äro i  skifvan infäl lda bläckhorn a nbragta .  
2  Stolarnas  ben torde framdeles  komma at t  skos med gummi för  a t t  förekomma bul

ler  och s l i tning af  mat torna.  
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Stadsbiblioteket  kommer at t  häl la s öppet  å eftermiddagarna,  såsom af-

sikten är ,  torde fördelen af  et t  r ikha lt igt  handbibliotek komma att  t räda 

klart  i  dagen.  På eftermiddagarna kunna nämligen,  åtminstone t i l ls  vi

dare,  inga böcker framtagas ur  hufvudsamlingen,  utan d e besökande få 

åtnöja sig med läsesalens handbibliotek samt de där ut lagda t idskrif terna,  

så vida icke någon i  förvä g anmält  personligen,  genom telefon el ler  

bref  — att  han vid et t  k ommande aftonbesök önskar fä begagna sig af  et t  

el ler  f lera särskildt  angifna a rbeten.  I  och för  aftontjänsten ä r  elektr isk 
belysning inledd i  hel a bottenvåningen.1  Läsesalen upplyses af  t re  t ak

kronor,  lampor å läktaren samt dessutom af vid hvarje läsbord fästa lam

por med golfkontakt .  Från stora läsesalen kommer man genom en gång 

t i l l  d en utåt  Va sagatan vettande s.  k.  l i l la  läsesale n.  Detta rum, som är 

dekoreradt  med vägg- och takpanel  samt möbleradt  med et t  s törre samt 

tre mindre bord äfvensom med skinnklädda stolar ,  är  afsedt  dels  at t  er

bjuda arbetsplatser  ät  personer,  som i  och för  al lvarl igare s tudier  önska 

mera lugn och bekvämlighet ,  än stora läsesalen kan e rbjuda,  dels  ock 

at t  t jäna som sessionsrum för s tyrelsen.  Dessutom har biblioteket  ge

nom detta rum en utväg at t  j ämte fyl landet  af  s in egentl iga uppgift  äfven 

kunna bjuda et t  hem åt  h ärvarande vetenskapliga föreningar.  Styrel

sen har redan på därom gjord ansökan upplåt i t  l i l la  läs esalen åt  Gö

teborgs Läkaresäl lskap för  dess sammankomster ,  och Göteborgs Kungl.  

Vetenskaps- och Vit terhetssamhälle torde också komma att  h är  ha sina 

sammanträden. Lilla läsesalen är försedd med särskild tambur utåt Ve

st ibülen.  För öfrigt  inrymmer bottenvåningen et t  arbetsrum för amanu

enserna,  beläget  int i l l  ex pedit ionsrummet,  i  hvilket  bibl iotekets  samling 

af  bibl iografiska a rbeten är  uppstäl ld,  ytterl igare e t t  arbetsrum, r um för 

bibl iotekarien,  p ackrum, samt toalet ter ,  af  hvilka d e för  al lmänheten af-

sedda äro förlagda invid vest ibulen.  Vid sidan af  bibl iotekariens rum 

finnes inom dubbla dörrar  -  en järndörr  och en plåtbeslagen t rädörr  

— ett  brandfri t t  hvalf ,  hvari  värdefullare handlingar samt från andra 

bibliotek lånade handskrif ter  el ler  särskildt  dyrbara böcker skola för

varas.  

1  Alla  i  bygg naden förekommande belysningsledningar  äro inlagda i  B ergmannska 

pansarrör .  
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Från bottenvåningen leda tvänne trappor upp til l  de lokaler,  som äro 

afsedda att  hysa den egentliga boksamlingen. Helt  naturligt  ha dessa 

lokaler anordnats i  e nlighet med det s .  k.  magasinssystemet.  Bokmaga

sinet är afdeladt i  t renne 2,4 m. höga halfvåningar,  af hvilka ti l ls  vidare 
endast de två nedersta äro inredda med hyllor.  

Hvarje bokvåning utgöres af en enda sal,  hvilken s träcker sig öfver 
hela byggnadens vidd. Hyllfacken, hvilka äro dubbelsidiga och utgå 

vinkelrätt  från långväggarna med lämnande af en fri  gång i salens midt,  

äro så anordnade, att  mellan hvarje par af hyllfack befinner sig ett  fön

ster.  Afstånden mellan hyllfacken är i  al lmänhet 1,24 m.,  på vissa ställen 
2,05 m. Trappor och hiss medföra vissa afbrott  i  hyllkonstruktionen :  de 

härigenom uppkomna lediga p latserna äro afsedda d els att  bereda rum 

för arbetsbörd, dels ti l l  an bringande af hy llbord för planschverk, kar

tor o.  d.  

Hyllorna, l iksom ståndarna, hvilka å hyllfackens gaflar utgöra hela 

väggar,  men för öfrigt,  i  afsikt att  ås tadkomma rikligare l justi l lgång och 

luftväxling, äro med mellanrum delade, äro utförda af trä.  Ståndarnas ut

sidor äfvensom hyllornas framkanter äro oljemålade,under det att  öfriga 

delar af hyllfacken äro betsade. I  hyllfackens midt äro spända nät af 

galvaniserad järntråd för att  förhindra att  böcker från hyllfackens ena 

sida glida öfver i  den motsatta.  Samtliga hyllor,  med undantag af d en 

nedersta,  äro flyttbara,  och hvila på hyllstöd af mässing med excentriskt 

anbringad tapp ("Stellstif te",  "shelf-pins"),  i  o ch för hvilkas infästande 

ståndarna äro försedda med borrhål i  dubbla rader.  För att  höja en hylla 

kan man således,  om endast en mindre höjning erfordras,  helt  enkelt  om

vrida hyllstöden, medan man, om större afstånd k räfves eller man be-

höfver sänka hyllan, kan flytta hyllstöden i  högre eller lägre belägna hål.  

Dessutom kan man efter behof minska eller öka antalet  af hyllor på 
hvarje hyllfack.1  

1  På senare tid ha en hel mängd nya förslag ti l l  konstruktioner af flytt bara hyllor 
framkommit (jmfr särskildt Jiirges,  Die modemen Systeme von Büchergestellen mit 
verstellbaren Legeböden. Leipzig 18 95).  Många af dessa sys tem ha vunnit  varma tals
män, och i Centralblatt  für Bibliothekswesen 1900 p. 369 uttalar/ .  Roediger som sin me
ning, att  de excentriska hyllstödens tid kan anse s som förbi.  I  motsat s härti l l  vil l  jag 
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Hyllfacken upptaga 1,989 kvadratmeter och erbjödo ursprungligen 
hyllplatser till  en sammanlagd längd af 6,628 löpande meter: under in
flyttningsarbetet min skades denna hyllängd något därigenom att åtskil
liga hyllor måste uttagas för att  b ereda plats för böcker af större format. 
Då Göteborgs Stadsbibliotek äger ett  betydligt mindre antal folianter och 
stora kvartband än hvad som i allmän het förekommer i äl dre bibliotek, 
torde den nuvarande hy llinredningen vara tillräcklig för en samling af 
omkring 200,000 band, och således byggnaden i sin helhet,  när den blif-
vit  fullständigt inr edd, kunna rymma omkring 300,000 band.1  

Källarvåningen inrymmer värmeledningsapparaten, afsedd för upp
värmning med varmt vatten, vaktmästarebostad bestående af två rum 
och kök — ett a rbetsrum, eventuellt  afsedt att  användas för bokbinderi-
arbete, ekonomikällare samt dessutom en större lokal för bevarande af 
tidningar. Denna sistnämnda lokal har emellertid ännu icke inredts, då 
man velat vara fullt  säker att  källaren är fuktfri ,  innan det ömtåliga ti d
ningstrycket dit  inflyttas. Äfven i källarvåningen är elektrisk belysning 
inledd.2  

Som kontrollanter ha fungerat för byggnadsarbetet i  dess helhet arki
tekten, lektor H. Hedlund samt för de elektriska anläggningarna i nge-
niören, lektor F. Lamm. Dessutom har bibliotekarien öfvervakat allt  
inredningsarbete. 

Bland firmor, som af entreprenören eller direkt af byggnadskomittéen 
anlitats v id byggnads- och inredningsarbetet,  må särskildt nämnas föl
jande: Gegerfelt  & Weijdling, hvilka inlagt värmele dningsapparaterna, 

nämna, at t  vid boksamlingens inflyttning den här valda konstruktionen visat  s ig full t  

praktisk.  Och ehuru vissa system, exempelvis det  Lipmanska och därmed analoga 

amerikanska system, i  afseende på bekväm manipulering synas ha vissa företräden,  

hyser jag starkt  tvifvel  at t  den verkliga nytta,  man har af  dylika anordningar,  t i l lnär

melsevis motsvarar den högst  betydligt  ökade kostnad,  som de medföra.  
1  Den nuvarande samlingens storlek kan icke exakt uppgifvas,  då hvarken räkning el ler  

mätning kunnat företagas i  den gamla lokalen.  Med Sahlgrenska sjukhusets bibliotek 

och dupletter  torde den uppgå t i l l  omkr ing 100,000 band.  
2  En fra mtida utvidgning af byggnaden har man tänkt sig lämpligast  böra ske genom 

ti l lbyggnad af f lyglar  vid gaflarna.  En f asadskiss öfver den utvidgade byggnaden samt 

planritningar t i l l  de projekterade flyglarne ä ro utförda.  
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Calvert & C:o, '  som utfört de elektriska belysningsledningarna och äf-

ven levererat det mesta af härtill  hörande armatur, N. P. Calander, som 

utfört måleriarbetet,  A. J.  G. Bissmarck & Co., som ombesörjt vatten-

och gasledningar,2  Ferd. Lundqvist & Co., som pålagt linoleummattor 

samt levererat elektriska kronor äfvensom diverse smärre till  inr ednin

gen hörande artiklar, H ellefors bruks aktiebolag, som uppsatt hyllorna i 

bokvåningarna, aktiebolaget J.  A. Landen & Co., som utfört hyllorna 

i bottenvåningen samt åtskilligt mindre snickeriarbete, Landéns inge-

niörsbyrå, som levererat bokhissen och inlagt talrör, Gusums bruks & 

fabriks aktiebolag, som tillverkat hyllstöden, Eskil Jonssons möbelfabrik 

i  Jönköping, som utfört allt  m öbelarbete, samt tapetsör F. Petersen, som 

levererat och ombesörjt uppsättningen af gardiner. 

. Under de förberedande arbetena för nybyggnaden samt under bygg

nadsarbetets fortgång hade biblioteket i sin provisoriska lokal haft att  

kämpa med ganska stora svårigheter, hvilka med hvarje år ökades. Otvif-

velaktigt var denna lokal den lämpligaste, som för tillfället stod till  buds, 

men ingalunda var den ägnad att h ysa bibliotekets samlingar under så 

lång tid, som nu blef fallet.  Utrymmet blef snart nog för trångt, och man 

måste tillgripa allehanda allt  annat än biblioteksmässiga åtgärder, såsom 

att ställa böcker i  dubbla rader, plasera dem liggande öfver bokraderna 

på hyllorna, uppstapla dem i högar eller rent af m agasinera åtskilliga 

partier.  Dylika anordningar försvårade naturligtvis i hög grad expedi

tionen, och särskildt på ett par afdelningar uppkommo betänkliga rubb

ningar i or dningen. 

Och under allt  detta var biblioteket stadt i  rask tillväxt. Högskolan 

beviljade vid flera tillfällen ex tra anslag för inköp af behö flig litteratur: 

särskildt medförde inrättandet af tvänne nya lärostolar oafvisliga kraf på 

fyllandet af befintliga luckor i boksamlingen. Styrelsen begagnade sig 

också, så vidt tillgångarna medgåfvo, af tillfällen so m erbjödos att med 

biblioteket införlifva större eller mindre samlingar. Sålunda inköptes 

1 Firm an öfvertogs under arbetets gång af ingeniör J .  R. Wood. 

2 Gas användes endast ti l l  spisen i vaktmästarens kök samt til l  en lacklåga i pack

rummet. 
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1896 en större samling naturvetenskaplig,  särskildt  zoologisk l i t teratur ,  

1897 l ikaledes en åt  bi bl ioteket  hembjuden samling zoologiska arbeten,  

1897 och 1 899 et t  större antal  vär defulla verk,  hufvudsakligen inom den 

romanska fi lologiens område.  Och den välvil ja  från al lmänhetens Sida,  

bibl ioteket  förut  så ofta fåt t  röna genom gåfvor,  förnekade sig ej  hel ler  

nu.  Bland de mera betydande gåfvor,  som under denna period kommo 

biblioteket  t i l l  del ,  må särskildt  nämnas föl jande.  År 1894 erbjöd gods

ägaren A. Abrahamson å Nääs biblioteket  at t  u r  hans boksamling uttaga 

hvad som kunde vara för  detsamma önskvärdt  at t  äga,  hvarigenom biblio

teket  erhöll  et t  h undratal  band äldre svensk och utländsk l i t teratur .  År 

1897 lyckades det  b ibl ioteket ,  tack va re bidrag af  h err  C.  Wijk, att  för-

värfva fyra y t terst  säl lsynta svenska reformationsskrif ter ,  hvilka t i l lhört  

komminister  L. F. Palmgren, och bland hvilka särskildt  må framhållas 

et t  visserl igen d efekt ,  men unikt  exemplar af  den äldsta svenska psalm

bok,  som bevarats  t i l l  vår  t i d.  Samma år  inropades å auktion i  Sto ck

holm ett  betydligt  antal  äldre och nyare svenska dramatiska skrifter  ur  

grosshandlaren A. Abramsons samling för medel, som hrr R. Dickson, 
A.-B. D. Carnegie & Co., C. Wijk, J. Ekman, O. Hasselblad, 1. Wœrn 
och K. Warburg stäl l t  ti l l  bibl iotekets  förfogande.  Samma år  öfverlämna-

des äfvenledes t i l l  bibl ioteket  en samling af  hufvudsakligen dansk och 

norsk skönli t teratur  af  p rofessor K. Warburg, hvilken för  öfrigt  både t i 

digare och sedermera ihågkommit bibl ioteket  med värdefulla gåfvor.  

År 1898 inköpte grosshandlaren m. m. Aug. Röhss och skänkte t i l l  

Stadsbiblioteket  det  bekanta Tranemåla-biblioteket .  Denna samling,  som 

under en lång följd af  å r  och med stora omkostnader hopbragts af  f .  d .  

ledamoten af  r ik sdagens andra kammare L. Månsson i  Tra nemåla,  om

fattar  öfver 25,000 n:r  och innehåller  hufvudsakligen äldre och nyare 

skandinavisk l i t teratur .  Denna gåfva — den största och värdefullaste bok-

gåfva bibl ioteket  någonsin erhåll i t  — var särdeles välkommen, då här

igenom den i  et t  nytt  bibl iotek naturl iga bristen på äldre l i t teratur  i  högst  

väsentl ig mån afhjälptes,  hvarjämte äfven många luckor i  den nyare l i t tera

turen utfyl ldes.  Stadsbibliotekets  s tyrelse hade också vid et t  t idigare t i l l 

fäl le  tagit  i  öfv ervägande,  h uru den skulle kunna förvärfva åt  bibl ioteket  

i frågavarande samling,  och gifvi t  bibl iotek arien i  uppdrag at t  vid besök i  
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Tranemåla taga närma re kännedom om samlingens beskaffenhet,  men af 
brist pä medel nödgats uppgifva tanken på inköpande af densamma. 
Grosshandlaren Röhss bekostade äfven Tranemåla-bibliotekets hitfö-
rande och har bestämt, att  de medel, som kunna vinnas genom för
säljande af dupletter ur detsamma, skola användas till  inbind ning af 
i  samlingen befintliga oinbundna böcker samt till  kompletterande af 
defekter.  

Äfven följande år fick biblioteket mottaga en storartad donation. Fram
lidne grosshandlaren A. W. Levgrens sterbh usdelägare läto nämligen i 
skrifvelse af den 19 maj 1899 meddela, att  de med kännedom om det 
lifliga intresse, hvarmed den aflidne följt  Stadsbibliotekets utveckling, 
beslutit  att  ti l l  biblioteket såsom gåfva öfverlämna samtliga d e i hans ef
terlämnade boksamling befintliga böcker, tidskrifter och tidningar, hvilka 
biblioteket icke förut ägde, men skulle med sina samlingar vilja inför-
lifva. På grund af detta frikos tiga anbud har biblioteket ur A. W. Lev
grens boksamling uttagit icke mind re än 3,084 nummer, till  större delen 
bestående af nyare utländska arbeten in om olika fack, särskildt historia, 
biografi och geografi.  

Det var naturligtvis icke möjligt att  inrymm a h varken Tranemåla-bi-
blioteket eller den Levgrenska samlingen i bibliotekets trånga lokal er: 
genom välvilligt erbjudande af försäkringsaktiebolaget Svea fick biblio
teket tills vidare magasinera des sa samlingar å en för ändamålet särdeles 
lämplig vindsplats i bolagets hu s vid Drottninggatan. 

För bibliotek, som stå i förbindelse med institutioner, hvilka regelbun
det utgifva vetenskapliga publikationer, gifva de internationella bytes
förbindelserna en utväg till  betydlig och värdefull ökning af samlingarna. 
Redan sedan lång tid tillbaka h ar Vetenskaps- och Vitterhetssamhället 
underhållit  skriftbyte med ett antal in- och utländska lärda sällskap, 
hvarigenom Stadsbiblioteket nu kan uppvisa vackra serier af åtskilliga 
vetenskapliga tidskrifter och handlingar. Sedan Högskolan genom en 
frikostig donation satts i  t i l lfä lle att  från och med år 1895 utgifva en års
skrift ,  har biblioteket kunnat ingå bytesaftal med en ny krets af institu
tioner och särskildt kommit i t i l lf älle att  i  ganska stor utsträckning för-
värfva dissertationer från utländska univer sitet.  Inom Vetenskaps- och 
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Vitterhetssamhället  hade förslag väckts,  gående u t  på at t  Samhällets  by

tesförbindelser  skulle utvidgas och,  ehuru Samhället  erhåll i t  afslag å  en 

ansökan om fribrefsrät t ,  bes löts ,  ef ter  yt terl igare utredning af  en t i l lsat t  

kommitté ,  den 7 februari  1898 at t  i  enl ighet  med nämnda kommittés för

slag frän och med år  1898 påbörja en fjärde föl jd af  Sam hällets  hand

lingar,  samt at t  så snart  första bandet  af  de n nya föl jden förelåge t i l l  di

str ibution,  söka utverka ökning i  den l i t terära bytesförbindelsen.  De 

underhandlingar,  som med anledning af  det ta  beslut  inleddes med et t  

s tor t  antal  lärda säl lskap,  ha haft  t i ll  resultat ,  at t  Vetenskaps- och Vit ter

hetssamhällets  l i t terära förbindelser  högst  väsentl igt  utvidgats .  Ytterl i

gare utsikt  t i l l  ökade bytesförbindelser  för  Stadsbiblioteket  ha yppats ,  

sedan Göteborgs och Bohusläns Fornminnesförening,  samtidigt  med at t  

den t i l l  Stadsbiblioteket  öfverlämnade sin boksamling,  beslut i t  at t  hädan

efter  stäl la  t i l l  bibl iotekets  förfogande et t  visst  antal  exemplar af  s ina 

publikationer ,  i  afsikt  at t  därigenom möjl iggöra byte med in-  och utländ

ska föreningar med l ikartadt  syfte.  Och början har gjorts  t i l l  änn u e t t  

annat  slag af  skrif tbyte:  några af  s t adens myndigheter  ha välvil l igt  s täl l t  

t i l l  bibl iote kets  disposit ion flera ex emplar af  s ina publikationer,  i  utbyte 

mot hvilka Stadsbibl ioteket  erhåll i t  kommunalt  och stat is t iskt  t ryck från 

annat  håll .  Derest  dylikt  byte kunde komma ti l l  s tånd i  s tö rre skala,  

framför al l t  med andra svenska städer,  äfvensom med grannlanden,  skulle 

Stadsbiblioteket  för  r inga kostnad kunna erhålla en samling,  som säker

l igen skulle erbjuda såväl  offentl iga myndigheter  som enskilda personer 

et t  värdefull t  material  vid utredningen af  mån ga kommunala frågor.  

Att  åstadkomma någon fullständig samling af  svenskt  t ryck kan tydligt-

vis  icke ingå i  Sta dsbibliotekets  p lan,  men å andra sidan är  detgifvetat t  

i  Sverige utgifna arbeten af  någon betydenhet  icke borde saknas där .  

Styrelsen hade tänkt  s ig en utväg a t t  ku nna förvärfva åt  bibl ioteket  en 

väsentl ig del  af  det  svenska årstrycket  utan at t  behöfva anli ta  bibl iotekets  

knappt t i l lmätta inköpsanslag genom att  hos just i t iedepartementet  an

hålla,  at t  det  årl igen t i l l  depa rtementet  inkommande svenska årstrycket  

t i l l  så  s tor  utsträckning,  som kunde medgifvas,  måtte öfver lämnas t i l l  

Göteborgs Stadsbibliotek,  och gjorde äfven en framstäl lning i  det ta  syfte.  

I  skri fvelse af  den 18 maj 1897 m eddelade departementet ,  at t  s tyrelsens 
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anhållan endast i  sä måtto kunde bifallas,  att  Stadsbiblioteket finge un

der vissa vil lkor disponera öfver de til l  depa rtementet insända lands

ortst idningarna. 

Vidare må antecknas,  att  sällskapet Hortikulturens vänner år 1897 i  

deposition öfverlämnat ti l l  Stadsbiblioteket den inbundna delen af sin 
boksamling. 

I  detta sammanhang bör också nämnas att  Göteborgs Läkaresäl lskap 

innevarande år erhålli t  medgifvande att ,  när den nya biblioteksbyggna

den blifvit  färdig,  få â lämpligt ställe i  läsesalen framlägga löpande år

gångar af sällskapets t idskrifter,  hvarjämte öfriga sällskapet t i l lhöriga 

t idskrifter och böcker i  deposition mottagits.  Och slutl igen har det gamla 

beslutet  af år  1872 rörande Sahlgrenska sjukhusets bibliotek ändtligen 

kommit ti l l  verkstä ll ighet,  i  d et  att  denna samling efter ny framställning 

af sjukhusstyrelsen hädanefter skall  förvaras å Stadsbiblioteket.  

Då från och med år 1900 en ny af Stadsfullmäktige fastställd stat  för 

biblioteket skulle t i l lämpas, hade styrelsen att  t i l lsätta t jän stemän enligt 

denna stat  och utnämnde den 29 december 1899 ti l l  förste amanuens fil .  

d:r S. Aberstén samt till andre amanuens amanuensen A. Sernström. 
Samtidigt blef fi l .  kand. A. Bratt ,  hvilken med styrelsens medgifvande 

någon tid som volontär deltagit  i  a rbetena inom biblioteket,  efter ansö

kan a ntagen ti l l  e .  o.  amanuens. Kandidat Brat t  har emellertid i  augusti  

innevarande år lämnat sin befattning. 

Ehuru inredningsarbetet  ej  var full t  afslutadt,  påbörjades bibliotekets 

flyttning den 6 augusti  1900. Den 27 s.  m.,  då det mesta af själfva huf-

vudsamlingen var öfverfördt,  förlades expeditionen, hvilken under t iden 

icke behöft afbrytas,  t i l l  nyb yggnaden, hvars stora läsesal då öppnades 

för allmänheten. Därefter inträdde några dagars afbrott  i  f lyttningen. 

Ännu återstod emellert id ganska mycket,  som skulle öfverflyttas:  t id

skrifter,  t idningar,  dupletter,  Sahlgrenska sjukhusets och Läkaresäll

skapets samlingar,  T ranemålabiblioteket,  Levgrenska samlingen m. m.,  

så att  f lyttningsarbetet ,  som återupptogs den 3 september,  först  den 27 

september var fullständigt afslutadt .  Flyttningen har utförts på samma 

sätt  som förra gången, så att  böckerna i  samma ordning, i  hvilken de 

stått  på hyllorna, ställdes i  två eller tre rader i  öppna med nummer för-
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sedda trälådor, hvilka särskildt för detta ändamål tillverkats. Medan ett 
visst antal lådor bortfördes, packades en ny omgång, vid hvars fram
komst till  nybyg gnaden de först afsända voro tömda o. s.  v. Så väl böc
kernas nedpackning som deras uppställande öfvervakades noga af tjän
stemän. Och i det stora hela har flyttningen försiggått i god o rdning. 
Emellertid blir det första arbete, som nu kommer att  företagas, att  re
videra böckernas uppställning. Två eller tre afdelningar, som mest lidit  
af olägenheter na i d en gamla lokalen, torde fä helt och hållet omordnas. 
Därnäst komma de stora bokgåfvorna, so m förut varit  magasinerade i 
aktiebolaget Sveas hus, att  efter hand inordnas i bibliotekets öfriga sam

lingar. 

Den uppgift,  ett  off entligt bibliotek i Göteborg närmast har att  fylla, 
har i Göt eborgs Musei tjugofemårs-berättelse af dåvarande biblioteka
rien Warburg formulerats så, att biblioteket bör tillgodose dels veten-
skapsidkarens behof af vetenskaplig och vitter li t teratur i oc h för hans 
forskningar, dels den praktiske m annens behof af u pplysning i olikar
tade frågor, dels öfverhufvud den kunskapssökande allmänhetens be
hof af bildande o ch underhållande läsning. Uppenbart är det dessutom 
att det ,  såsom af samme man på annat ställe framhållits,  bör ingå i planen 
för biblioteket att  s å fullständigt s om möjligt samla allt  tryck rörande 
Göteborg, därvarande institutioner, föreningar o. d. Då det ifrågava
rande trycket till  största delen aldrig kommer i bokhandeln, måste emel
lertid biblioteket i  detta stycke räkna på välvillig medverk an af de olika 
inrättningarna själfva, i  hvilkas eget intresse det ju för öfrigt bö r ligga 
att  få s ina publikationer i fullständiga ser ier bevarade för kommande 

tider. 
Ofvan angifna program för biblioteket ha r fasthållits oförändradt,  och 

det är icke att  betrakta som något afsteg därifrån, när man under biblio
tekets utveckling funnit nödigt att  inskränka utlåningen af ren förströel
selektyr — på förslag af Musei revisorer fann man sig föranläten att  från 
och med år 1890 medgifva lån af svensk prosavitterhet endast för sä vidt 
lånet afsåge någon vetenskaplig undersökning. Och att biblioteket ge
nom föreningen med Högskolans bibliotek i afse ende på vissa fack er-
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hållit en mera utprägladt vetenskaplig karakter, bör icke göra något in
trång på den mera populära sidan af dess verksamhet. De amerikanska 
"public libraries" visa bäst, h uru väl ett bibliotek kan förena ett al lmänt 
medborgerligt syfte med speciellt vetenskapliga. 

Ofver hufvud taget torde Göteborgs Stadsbibliotek till hela sin 
läggning närma st kunna sammanställas med ett dylikt "offentligt bibl io
tek". I så måtto skiljer det sig dock frän flertalet af dessa bibliotek, att 
Stadsbiblioteket endast i ringa mån till handahåller lättare lektyr och icke 
erbjuder de besökande tillfälle t ill tidningsläsning. De uppgifter, so m 
Stadsbiblioteket s åledes lämnat å sido, men hvilka sä rskildt med hän
syn till de bredare lagren i samhället äro af stor vikt, fyllas emellertid 
här af e n annan institution, Göteborgs Folkbibliotek, och man kunde 
nästan säga, att des sa bägge bibliotek, ehuru fullt fristående inrättningar, 
tillsammans bilda liksom olika afdelningar af ett "frit t offentligt biblio
tek". På sista tiden har "enhetsbiblioteket" haft ifriga förespråkare: jag 
tror emellertid, att det åtminstone efter våra förhållanden få r betraktas 
som en stor fördel, att det bildningsarbete, om hvilket här är fråga, 
kunnat fördelas på sätt som skett. Vid en dylik arbetsfördelning kan 
hvardera institutionen lättare fylla sin speciella uppgift. Olikheten i 
uppgifter gör nämligen också en olikhet i bibliotekens anläggning och 
förvaltning önskvärd. Jag vill blott exempelvis påpeka, att Stadsbiblio
teket måste söka att, så vidt möjligt, bevara böckerna i godt stånd för 
kommande tider och därföre på vissa håll insk ränka sin utlåning, me
dan man i fråga o m Folkbiblioteket kan säga, att de utslitna böcker na 
gjort största gagnet, och att Stadsbiblioteket med hänsyn till vetenska
pens och litteraturens historia må ste med samma omsorg förvara gam
malt och nytt samt inrymma plats på sina hyllor åt icke så få i och för 
sig själf obetydliga arbeten, under det Folkbiblioteket bör väsentligen 
lägga an på att bjud a det inom olika riktningar representativa och full
goda samt ur samlingen efter hand afskilja alla föråldrade böcker. Detta 
hindrar naturligtvis icke, att publiken delvis kan vara gemensam för bägge 
biblioteken. 
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Till  sist  mâ det t i l låtas mi g att  uttala d et hopp, att  Göteborgs Stads

bibliotek i  si t t  nya hem mâ gâ en ljus framtid ti l l  möt es,  att  det i  sin ut

veckling må motsvara de förväntningar,  som samhället  icke mindre än 

enskilda genom rika gåfvor visat  sig ställa på detsamma, och att  det i  all t  

vidare utsträckning må så väl b idraga ti l l  främ jande af vetenskaplig id,  

t i l l  spri dande af bildning och väckande af kulturella intressen som också 

göra gagn på olika områden af de t praktiska lifvet.  



FÖRTECKNING 
ÖFVER 

LEDAMÖTERNA I GÖTEBORGS 

STADSBIBLIOTEKS STYRELSE 

1890 -18951  

UTSEDDA AF GÖTEBORGS MUSEI STYRELSE 

VILHELM BERG, kam rerare. 1890—91. 

ROBERT FR IES, med. d:r. 1890—95. Ordförande 1890—95. 

KARL WARBURG, professor. 1890—95. Biblioteksinspektör 1890—95. 
ERIK TRA NA, fil. d:r, s tadsnotarie. 1892—95. 

Suppleanter 

MAX OLBER S, ka mrerare (sedermera direktör). 1890. 

ERIK TR ANA, fil. d:r, stadsnotarie. 1890—91. 
ERNST AL MQVIST, förste stadsläkare. 1890—91. 
HUGO KÖSTER, öfverläkare. 1892—95. 
OTTO MANNHEIMER, V. häradshöfding. 1892—95. 

UTSEDDA AF GÖTEBORGS HÖGSKOLAS STYRELSE 

PHILIP LEMA N, fil. d:r, advokat. 1890—95. 

AUGUST WIJKANDER, pr ofessor. 1890—91. Vice ordförande 1890—91. 
ERNST CARLSO N, pro fessor. 1890—95. Vice ordförande 1894—95. 
HJALMAR EDGREN , pr ofessor. 1892—93. Vice ordförande 1892—93. 

JOHAN VISING, professor. 1894—95. 

1  Den 28 december 1894 beslöt den dåvarande styrelsen att afgâ, så snart Stadsfull
mäktige fastställt nytt reglemente, hvilket skedde den 31 januari 1895. 
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Suppleanter 

ANDERS OLOF HE URLIN, re ktor. 1890—92. 
ERIK B ÖKMAN, läroverksadjunkt (sedermera rektor). 1890—91. 

JOHAN VISING, professor. 1892—93. 
GEORG LUN D, läroverksadjunkt. 1893—95. 
VITALIS NO RSTRÖM, professor. 1894—95. 

UTSEDDA AF DE AF OFVANNÄMNDA STYRELSER 

VALDA LEDAMÖTERNA 

MAX OLBERS, kamrerare (sedermera direktör). 1890—95. Kassaförval
tare 1890—95. 

Suppleanter 

FREDRIK Å KERBLOM, fil. d:r, redaktör. 1890—94. 
ERIK BÖ KMAN, läro verksadjunkt (sedermera rektor). 1895. 

FRÅN OCH MED ÅR 1895 

UTSEDDA AF GÖTEBORGS STADSFULLMÄKTIGE 

PHILIP LE MAN, fil. d:r, advokat. 1895. 
GEORG LU ND, lär overksadjunkt. 1895. 
MAX O LBERS, dire ktör. 1895—96. Kassaförvaltare 1895—96. 
ERNST CA RLSON, pro fessor. 1895—96. Vice ordförande 1895—96. 
OSKAR H ASSELBLAD, grosshandlare. 1895— Kassaförvaltare 1897— 
HUGO KÖ STER, öfverläkare. 1896— 
AXEL BRAUNE, f. d. öfverstelöjtnant. 1897— 
JOHAN E KMAN, k onsul. 1897— 

UTSEDD AF GÖTEBORGS MAGISTRAT 

ERIK T RANA, fil. d:r, stadsnotarie (sedermera justitierådman). 1895— 
Vice ordförande 1897— 
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UTSEDDA AF GÖTEBORGS HÖGSKOLAS STYRELSE 

JOHAN VISING, professor. 1895— Ordförande 1899— 
KARL WARBURG, professor. 1895—98. Ordförande 1897—98. 
LUDVIG STAVENOW, professor. 1899— 

UTSEDDA AF GÖTEBORGS MUSEI S TYRELSE 

ROBERT FR IES, m ed. d:r. 1895—96. Ordförande 1895—96. 

CARL W IJK, grosshandlare. 1897— 

SJÄLFSKRIFVEN LEDAMOT 

BIBLIOTEKARIEN. 



SAMMANDRAG AF DEN ÖFVER BIBLIOTEKETS 

BEGAGNANDE FÖRDA STATISTIKEN 

. 

År 
Anta l  

besökande  

Ungefä r l iga  

mede l ta le t  

fö r  dag  

Ti l l  begag 

nande  å  s tä l 

l e t  f ramtagna  

band i  

Ut lân t a  

band  

1891 5,185 17,16 2,568 4,820 

1892 6,290 20,69 3,385 4,395 

1893 6,181 20,39 3,520 4,572 

1894 6,471 21,35 4,669 4,551 

1895 8,009 26,43 6,124 5,108 

1896 8,603 28,39 5,311 5,317 

1897 7,768 25,64 5,050 4,371 

1898 8,161 26,93 5,133 4,754 

1899 7,736 25,44 5,225 4,657 

Biblioteket har hålli ts  öppet hvarje söckendag kl.  11 f .  m.—3 e.  m. 

i  Här i  äro  icke  in räknade  böcker ,  som t i l lhöra  re ferensb ib l io teke t .  
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SAMMANDRAG AF BIBLIOTEKETS INKOMSTER 

OCH UTGIFTER 

INKOMSTE R 

År 

Behåll
ning, 
gåfvor 
m. m. 

Musei anslag 
Högskolans 

anslag 
An

slag ur 
stads
kassan 

Anslag 
ur Ren
strömska 
medlen 
för bok

inköp 

Ränta å  

Ren
s t röm-
ska bi

blioteks-
fonden 

Summa År 

Behåll
ning, 
gåfvor 
m. m. Ordin. Extra Ordin. Extra 

An
slag ur 
stads
kassan 

Anslag 
ur Ren
strömska 
medlen 
för bok

inköp 

Ränta å  

Ren
s t röm-
ska bi

blioteks-
fonden 

Summa 

1891 14: 13 4,000 1,700 :— 3,000 11,438: 37 3,000 23,152:50 

1892 1,010: 54 4,000 — 3,000 3,243: 75 — 3,000 — — 14,254:29 

1893 435: 15 4,000 — 4,000 1,872: 57 — 4,000 — — 14,307: 72 

1894 1,026: 66 4,000 — 4,000 2,0S2: 04 r— 4,109 14 — 15,217: 84 

1895 775:22 4,000 4,572: 45 4,000 831:24 — 5,000 — 2,000 21,178:91 

1896 1,526:25 — 3,648: 48 4,000 1,802: 75 4,000 5,000 — 1,500 21,477: 48 

1897 1,940:98 — 5,308: 62 4,000 136: 85 4,000 5,000 — 1,500 21,886:45 

1898 856: 83 — 4,252: — 4,000 — 4,000 5,000 — 1,500 19,608: 83 

1899 281:68 — 4,358: 50 4,000 — 4,000 5,000 — 1,500 19,140: 18 

UTGIFTER 

År Löner Bokinköp Inbind
ning1 

Omkost
nader och 
inventa

rier 

Hyra för 
lokal 
m. m. 

Förskott 
till ny
byggna

den 

Behåll
ning 

Summa 

1891 4,261 13,867: 70 1,111:13 2,906:43 _ 1,006:24 23,152: 50 

1892 4,271 8,596: 16 564:97 497:01 — — 325: 15 14,254: 29 

1893 5,000 6,128: 10 1,351: 17 816:34 — — 1,012: 11 14,307:72 

1894 5,000 7,518: 14 1,079:13 845:35 — — 775: 22 15,217:84 

1895 5,250 6,333:25 1,440:40 907:36 4,572: 45 1,227: 70 1,447: 75 21,178:91 

1896 6,500 7,998: 16 1,979:07 774:10 3,648: 48 — 577: 67 21,477:48 

1897 6,500 6,891:08 1,393: 10 1,010: 83 5,308: 62 691:57 91:25 21,886:45 

1898 6,500 6,405:71 1,241:04 1,137: 90 4,252: — — 72: 18 19,608: 83 

1899 6,500 5,371:89 1,003:95 1,796: 10 4,358: 50 — 109: 74 19,140: 18 

1 Dessutom har Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället till inbindning af K. 
Samhället tillhöriga böcker anslagit år 1894 600 kronor, år 1895 likaledes 600 kronor, 
år 1896 300 kronor samt hvartdera af åren 1897—1899 150 kronor. 



Det af S tadsfullmäktige godkända budgetsförslaget för är 1900 upp

tager följande poster:  

I N K O M S T E R  

Stadens anslag 4,000 

Högskolans ordinarie anslag 4,000 

Ränta â Renströmska biblioteksfonden 4,000 

Af Re nströmska medlen för bokinköp och inbindning 6,000 

Det förut â Musei stat  upptagna anslaget t i l l  h yra m. m 3,500 

Öfverskott  â Museum beviljade medel för Stadsbibliotekets räkning 600 

22,100 

U T G I F T E R  

Aflöningar 8,960 

Bokinköp och inbindning 7,000 

Eldning och belysning 2,000 

Assurans . . .  400 

Hyreskostnader ti l l  den l:ste oktober 2,250 

Flyttningskostnader 990 

Öfriga omkostnader 500 

22,100 

I  räkenskaperna för är 1900 komma dessutom åtskill iga af Högskolan 

bevi ljade extra anslag att  ingå. 

Räkenskaperna för uppförandet och inredningen af ny byggnaden äro 

ännu icke afslutade, hvadan något sammandrag af dessa icke kan in

föras här.  

w 
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WALD. ZACHRISSONS BOKTRYCKERI 
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