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När bokskatten fl yttade till landet
Morgontidiga stock-

holmare kunde ny-
årsdagen 1878 se två 

män gå i rask takt genom sta-
den. Den ene av dem hade ett 
uppseendeväckande utseen-
de med ett yvigt grått skägg 
och mustascher. Den gråhå-
rige mannen höll en bok i 
folioformat under armen och 
medhjälparen drog en släde 
och däri låg en enda, men i 
gengäld gigantisk volym. 

Denna något märkliga 
transport markerade att fl ytten 
av Kungliga bibliotekets sam-
lingar till nya lokaler nu var 
avslutad. Kungliga biblioteket 
hade haft sitt viste i en av fl yg-
larna på Slottet i Gamla stan 
allt sedan 1768. Nu stundade 
nya härliga tider, den stora vita 
byggnaden i Humlegården 
stod nu klar att husera både 
de omfångsrika samlingarna 
och alla medarbetare. Där 
fanns också en riktig läsesal.

Annat hade det varit i fl ygeln 
på Kungliga slottet. Besö-
karna, för biblioteket var öp-
pet för allmänheten trots sitt 
namn, hade fog för sina kla-
gomål att det inte fanns någ-
ra studieplatser. De trånga 
utrymmena fungerade både 

som arbetsrum, expedition 
och studierum.Vittnesmål 
berättar om den livliga akti-
viteten i lokalerna. För att få 
studiero behövde studenter-
na hålla för öronen. 

Eftersom biblioteket under 
1800-talet hade mottagit fl era 
stora donationer, blev utrym-
mesbrist med tiden ett stort 
bekymmer som vi har sett. 
Till slut stuvade man in böck-
er där det fanns utrymme: i 
fönstersmygar och bakom 
dubbeldörrar exempelvis.  

Lokalerna belastades på vissa 
ställen så hårt att man fruktade 
att golvet skulle rämna! Per-
sonalen var hårt prövad un-
der dessa förhållanden, även 
klimatmässigt. Vintertid kunde 
den fuktiga kylan göra att yt-
terrocken behölls på. 

Det var bibliotekets chef, 
riksbibliotekarie Gustaf Ed-
vard Klemming (den res-
lige mannen med långt grått 
skägg), som började att bilda 
opinion för en ny biblioteks-
byggnad. Han bearbetade riks-
dagsledamöter och ansvariga 
ministrar genom att beskriva 
den förtvivlade situationen. 

Med målande ord förklara-
de han hur delar av nationens 

tryckta (och handskrivna) kul-
turarv höll på att gå förlorat 
genom den urusla förvaringen 
på Slottet. Argumenten delade 
han ut i skriftlig form strax 
före debatterna i riksdagen.

Till slut klubbas det igenom att 
en ny byggnad för Sveriges 
nationalbibliotek ska uppfö-
ras. Platsen bestäms till 
Humlegården, lämplig för att 
där skulle det fi nnas utrym-
me att expandera vid behov. 
Platsen hade en ganska dålig 
klang vid denna tid; läget an-
sågs för lantligt (!) och kvar-
teren runtom var inte till-
räckligt ståndsmässiga. 

Finansieringen var dock 

klar och arkitekt Gustaf Dahl 
anlitades för uppdraget. Han 
åker till Paris på studiebesök. 
Inspirerad av ett besök i Bib-
liotèque Saint Geneviève be-
stämmer Dahl att biblioteket 
ska få samma toppmoderna 
konstruktion i gjutjärnsteknik. 
Bygget startar 1871.

Arbetet med att fl ytta sam-
lingarna pågår från oktober till 
december 1877. Klemming ut-
verkar tillstånd att få använda 
båtsmän från Kungliga fl ottan 
som bärhjälp. 

Enligt verksamhetsberättel-
sen 1878 verkar fl yttningsarbe-
tet ha gått helt enligt planerna, 
kanske tack vare den fl yttan-
svarige bibliotekarien, ordi-
narie amanuens Elof Tegnér 
(bror till Esaias Tegnér d.y.). 
Som kuriosa kan nämnas att 
August Strindberg, som arbe-
tade på KB åren 1874-1882, 
var en av de anställda som 
fi ck en extra gratifi kation på 
femhundra kronor detta år, 
troligen för medhjälp vid bib-
lioteksfl ytten.

Den 2 januari 1878 öpp-
nar biblioteket för besökare. 
Samma dag fi rar personalen 
den lyckade fl ytten med en fest 
på Hotell Rydberg. 

 Carina Ferlatti

FÖRNYARE. Den nya läsesalen i Humlegården. Teckningar av 
Victor Andrén. Den jättelika volymen i släden var för övrigt 
den så kallade Djävulsbibeln (Codex Gigas), KB:s mest kän-
da handskrift.

Porträtt av Gustav Klem-
ming, ritat av Eneroth 1890.




