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Astronomisk plansch ur Andreas Cellarius, Harmonia macrocosmica från 1661.

130 000 hyllmeter
motsvarar 5 miljoner böcker.
Eller 2,5 miljarder enskilda sidor.
Eller lite mer än 650 miljarder ord.
Som skulle ta dig drygt 6000 år att läsa.
Förutsatt att du kan läsa mer än 150 olika språk.
Och aldrig sover, äter eller tappar koncentrationen.
Och då har vi inte räknat in våra 300 000 elektroniska titlar.
Eller att vi fortsätter att växa med drygt 2 hyllmeter om dagen ...

Välkommen till Universitetsbiblioteket i Lund!

Ett bibliotek för alla

Universitetsbibliotekets äldre trycksamlingar
rymmer nästan 5 hyllkilometer böcker tryckta
mellan 1460 och 1800. Här en anatomisk
plansch ur Jacques Fabien Gautier d’Agotys
Anatomie complette demontrée från 1753, ett av
de första färgtrycken i historien.

Universitetsbiblioteket i Lund är ett av Sveriges största forskningsbibliotek och rymmer närmare 13 hyllmil böcker och dokument. Samlingarna spänner över mer än två årtusenden och
150 olika språk – från grekiska papyrer skrivna innan Kristi födelse till dagens Aftonbladet. En stor del av samlingarna är helt
unika och finns bara just här. Bland våra drygt 4 hyllkilometer handskrifter och arkivhandlingar finns allt från medeltida
pergamentbrev till moderna brevväxlingar och dagböcker – ett
historiskt källmaterial som lockar forskare från hela världen.
Universitetsbiblioteket är idag en av Lunds mest välbesökta
universitetsinstitutioner. Hit kommer varje år 225 000 besökare
för att arbeta, studera och mötas: forskare och studenter likaväl
som en intresserad allmänhet. Universitetsbiblioteket är nämligen öppet för alla, oavsett om man arbetar vid universitetet
eller inte. Vem som helst kan beställa fram material ur våra
samlingar och ta del av det i våra läsesalar, eftersom vårt historiska kulturarv – det äldsta likaväl som det nyaste – är allas vår
egendom och rättighet.
Utställningen Störst, mest och vackrast ingår i Lunds universitets 350-årsjubileum och presenterar ett urval av de äldsta,
vackraste, värdefullaste, roligaste och mest oväntade sevärdheterna ur bibliotekets magasin.

Universitetsbibliotekets historia

Bibliotekets handskriftssamlingar innehåller
allt från lertavlor med kilskrift till sentida
brevväxlingar. Här en plansch ur Joachim
Meyers fäktbok från 1560-talet, Gründtliche
Beschreibung des Fechtens.

Universitetsbiblioteket grundades samtidigt som universitetet,
men de första åren var besvärliga. Konstitutionerna slog fast
att universitetet måste utse en »rättskaffens bibliotekarie« som
höll alla böcker »fria från mögel och damm« och såg till att
biblioteket var öppet minst 6 timmar i veckan (men inte för
alla – tjänstefolk och »olärda sällskap« fick vänta utanför). Men
några böcker hade man inte. Det statliga anslaget räckte inte
ens till professorernas löner, och istället försökte man bygga upp
samlingarna genom att avkräva »en vacker bok« från alla som
skrevs in som studenter vid universitetet. Fortfarande i början
av 1680-talet ägde universitetet inte mer än 500 volymer, mestadelen »gamla och fast odugliga«, som det står i ett protokoll.
Inte heller hade man några lämpliga lokaler. Lunds första
universitetshus – Lundagårdshuset som tidigare ägts av Peder
Winstrup – var vid denna tid i uselt skick och man klagade över
läckande tak och ohyra i de tre små rum som biblioteket disponerade. I slutet av 1600-talet hävdade bibliotekarien Bonde
Humerus att en del volymer var så blöta att man kunde »utpressa vatten« ur dem, och eftersom universitetets rektor använde
husets vind som spannmålsmagasin kilade råttor och möss omkring bland de mögelfläckade bokbanden. I en inlaga till konsistoriet delade han in böckerna i 1) »wåte eller maskstungne«,
2) »brände«, 3) »färgade«, 4) »defekte«, och 5) »musätne eller
alldeles borta«. Fortfarande i början av 1720-talet klagade professor Nils Stobaeus över att »watnet strömwijst dryper gänom
taket« ner på böckerna. Och inte bara vatten, kan man tillägga,

Universitetsbibliotekets bildsamlingar
innehåller idag närmare 1,5 miljoner
fotografier, teckningar och gravyrer. Här
en bild från lånedisken omkring år 1900,
som då fanns i Lundagårdshusets pelarsal.

eftersom universitetets räntmästare envisades med att hålla svin
på loftet ovanför.
Där gick dock gränsen för universitetsledningen och under
de följande åren rustades huset upp. Nu hade också biblioteket
börjat växa på allvar, eftersom kung Karl XI 1698 beslutat att allt
som trycktes i riket skulle levereras i ett exemplar till Universitetsbiblioteket i Lund – dvs. den lag om pliktleveranser som
fortfarande gäller. I mitten av 1800-talet hade biblioteket slukat
det mesta av utrymmet i Lundagårdshuset, trots att ett ytterligare våningsplan inretts, och planerna på ett helt nytt Universitetshus började ta fart. När det nya huset stod klart 1882 fick
biblioteket hela Lundagårdshuset till sitt förfogande, och många
hävdade att man nu kunde andas ut eftersom samlingarna skulle kunna växa oförtrutet i åtminstone ett sekel framöver.
Men tjugo år senare var läget återigen akut och planeringen för en helt ny biblioteksbyggnad tog fart. 1907 stod huset
färdigt uppe på Helgonabacken – trots att överbibliotekarien
Elof Tegnér hävdade att det var vansinne, för vem skulle orka
ta sig till en »isolerad byggnad« i »stadens utkant«, långt från
både universitet och järnväg? Huset på Helgonabacken byggdes dock med framtiden i åtanke, för nu skulle biblioteket ha
tillväxtutrymme i åtminstone ett sekel framöver. Men verkligheten visade sig – återigen – vara en annan. Knappt tjugo år
senare utvidgades huset med en bunkerliknande, sex våningar
hög tillbyggnad i parken bakom. Och tjugo år därefter kunde
man förundrat konstatera att samlingarnas omfattning faktiskt
fördubblats på mindre än 25 år, vilket innebar att det återigen
var dags att sätta spaden i marken.

Universitetsbiblioteket idag

Bibliotekets kartsamlingar innehåller allt från
moderna kartor av olika slag – turistkartor,
geologiska kartor, sjökort, orienteringskartor
och cykelkartor – till äldre, handkolorerade
atlasverk. Här en karta över Danmark från
1574 ur Abraham Ortelius, Theatrum orbis
terrarum.

Universitetsbiblioteket växer ständigt och ingenting tyder på
att takten håller på att avta, trots alla fromma förhoppningar
om den digitala revolutionens effekter. Även om biblioteket nu
har drygt 300 000 elektroniska titlar växer samlingarna fortfarande med mer än 2 hyllmeter papper om dagen. För fortfarande är Universitetsbiblioteket i Lund, mer än tre århundraden
efter Karl XI:s beslut, det enda bibliotek vid sidan av Kungliga
Biblioteket som har skyldigheten att för evärderlig tid bevara
allt som produceras vid svenska tryckerier – från avhandlingar
och akademiska tidskrifter till kioskromaner, kokböcker, bioaffischer, verktygsmanualer, telefonkataloger, kvällstidningar,
pizzamenyer och reklambilagor. Likaså växer handskriftssamlingarna hela tiden, eftersom biblioteket varje år tar emot nya
personarkiv efter kulturpersonligheter, författare, konstnärer
och forskare.
Vilken roll biblioteket kommer att ha i framtiden kan vi inte
veta, men förhoppningsvis kommer vi även om 350 år att vara
det vi är idag: en central del av forsknings- och universitetsvärlden, liksom en välutnyttjad resurs för den intresserade allmänheten. Universitetsbiblioteket är inte enbart en minnesinstitution med uppdrag att skydda vårt historiska kulturarv mot
tidens tand. Vi är också – och framförallt – en arbetsplats för
tusentals människor som söker kunskap och information, och
med samlingar som ska användas och komma till nytta.
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Framsidan: Detalj ur Andreas Cellarius, Harmonia macrocosmica, 1661.
Baksidan: Detalj ur Anders Sparrman, Svensk ornithologie med efter naturen colorerade tekningar, 1805–1807.
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