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Utbildningssektorns bibliotek 
 
Peter Igelström 

Med Högskolereformen i juli 1977 (H-77) inordnades lärar- och förskollärar-
utbildningarna i högskolan. H-77 innebar även att högskolebiblioteken underställdes 
de lokala lärosätenas styrelser. 

För LiUB:s del innebar det att Lärarhögskolans bibliotek i Linköping, Slöjdlärar-
seminariets bibliotek i Linköping och Förskollärarseminariets bibliotek i Norrköping 
blev en del av dess organisation. Dessa bibliotek skiljde sig på flera sätt från de 
kvartersbibliotek som hade inrättats i början av 1970-talet på Valla. De har bland annat 
beskrivits som mer lika skol- eller folkbibliotek i sina rutiner än de datoriserade 
kvartersbiblioteken i A-huset och B-huset. Studenterna utgjorde deras helt domine-
rande användarkategori.140 

Inom Linköpings universitetsbiblioteks organisation användes ”Utbildnings-
sektorn” eller ”U-sektorn” som gemensam benämning på denna grupp av bibliotek. Till 
U-sektorn räknades även det beteendevetenskapliga bibliotek som hörde till Insti-
tutionen för pedagogik och psykologi, vars upprinnelse var en helt annan än lärar-
utbildningsbibliotekens. 
 
Lärarutbildningsbiblioteket och Norrköpingsbiblioteket 

Med folkskolestadgan från 1842 infördes för första 
gången i Sverige obligatorisk folkundervisning. För 
att utbilda lärare till det nya utbildningssystemet 
etablerades seminarier i stiftsstäderna och i Stock-
holm. I Linköping inrättades ett lärarseminarium 
1843 under domprostens ledning.141 Verksamheten 
var till en början relativt blygsam men fick bättre 
styrfart under 1860-talet då utbildningen förläng-
des till tre år och en ökad statlig kontroll över semi-
narierna infördes.  

Under de första decennierna fick en rad olika 
byggnader runt om i Linköping tjänstgöra som 
seminarielokal. Inledningsvis hade folkskole-
seminariet inhysts i Ljungstedtska friskolan på 
Djurgårdsgatan. Åren 1867–1869 uppfördes den 

första byggnaden som tillkommit i syftet att fungera som lärarseminarium. Byggnaden 
uppfördes på Drottninggatan 14 och hade ritats av Helgo Zetterwall, som idag är mest 
känd för sina genomgripande restaureringar av äldre kyrkobyggnader. Zetterwalls 

                                                           
140 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 1983–1984, Linköpings 
universitetsbibliotek, publikation, 42 (Linköping, 1984), s. 11. 
141 Sven Hellström, ”Lärarutbildning i Linköping: en översikt”, i: Lära in lära ut: lärarutbildningen i 
Linköping 150 år (Linköping, 1993), s. 9. 

Figur 3 Helgo Zetterwalls seminariebyggnad på 
Drottninggatan, uppförd 1867-1869. Foto: Peter 
Igelström. 

Bild 23 Helgo Zetterwalls seminariebyggnad på 
Drottninggatan, uppförd 1867–1869.  

Foto: Peter Igelström. 
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seminariebyggnad planerades med en särskild lokal ägnad ”bibliotek och sam-
lingar”.142 Biblioteket hade från början upprättats på enskilt initiativ och sedan under-
hållits med enskilda bidrag. Med hjälp av statsanslag hade det i början av 1900-talet 
kunnat utökas betydligt.143 

Lokalerna på Drottninggatan upplevdes redan i slutet av 1800-talet som otillräck-
liga för seminariets verksamhet. Vid årsskiftet 1926/27 kunde man flytta in i en nyupp-
förd byggnad på Östgötagatan 12, ritad av Ture Ryberg (1888–1961).144 Ryberg var en 
av mellankrigstidens svenska arkitekter som verkade i övergången mellan nyklassicism 
och modernism och blev i synnerhet känd för sina skolbyggnader.145 En glimt av biblio-
teket vid seminariet såsom det tedde sig 1939 kan man få i Håkan Cronsioes film-
dokumentär Där Magistern går i skolan. Bilderna visar ett ”välutrustat” bibliotek med 
bokhyllor fyllda med tjocka volymer. Bibliotekarien Birger Grefbäck presenteras som 
”den som ansvarade för ordning och reda i hyllorna”. Inslaget avslutas med orden: 
”Kanske var det inte så lätt att förstå elevernas val av litteratur, men det var ju inte 
bibliotekariens uppgift. Huvudsaken var att han fick kvitto på utlånade böcker”.146 
 

 
Bild 24 Före detta Lärarhögskolan på Östgötagatan, idag Internationella engelska skolan.  

Foto: Peter Igelström. 

                                                           
142 Åke Alvtegen, ”Var höll vi hus förut?”, i: Glimtar från lärarutbildningen i Linköping 1843–1993, 
sammanställda av Åke Alvtegen (Linköping: Linköpings universitet, 1993), s. 5f. 
143 Agne Hage, ”Några ord om Linköpings Folkskollärareseminarium (1918)”, i: Glimtar från 
lärarutbildningen i Linköping 1843–1993, sammanställda av Åke Alvtegen (Linköping: Linköpings 
universitet, 1993), s. 18. 
144 Åke Alvtegen, ”Här håller vi hus nu”, i: Glimtar från lärarutbildningen i Linköping 1843–1993, 
sammanställda av Åke Alvtegen (Linköping: Linköpings universitet, 1993), s. 24. 
145 Göran Falkenberg, Lars Helin, Jan Lindsten, Daniel Normark & Marie Oscarsson, I skuggan av ett 
boktorn (Stockholm: Hagströmerbiblioteket, 2013), s. 46ff. 
146 Där Magistern går i skolan: en filmrapsodi från Linköpings folkskollärarseminarium, foto och 
regi: Håkan Cronsoie. 
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Lärarseminariet ombildades 1968 till lärar-
högskola, vars främsta konsekvens var att 
forskningsresurser knöts till verksamheten 
och att Skolöverstyrelsen tog över huvud-
mannaskapet.  

Det bibliotek som hörde till Lärar-
högskolan och dess föregångare hade alltså en 
lång historia innan det 1977 omvandlades till 
kvartersbibliotek inom LiUB med namnet 
Lärarutbildningsbiblioteket (LB). Personalen 
omfattade vid övergången en bibliotekarie, en 
biblioteksassistent, en assistent och en 
bibliotekstjänsteman.147  

Också vid förskollärarutbildningen på 
Fotbollsgatan 2 i Norrköping fanns ett biblio-
tek som i och med H-77 inrättades bland 

LiUB:s kvartersbibliotek. Förskollärarutbildningen hade sina rötter i en utbildning till 
kindergartenlärarinna som hade tillkommit kring sekelskiftet som den första i sitt slag 
i Sverige. Utbildningen hade drivits av Fröbelinstitutet mellan 1909 och 1949, då den 
kommunaliserades. Skolöverstyrelsen hade varit huvudman mellan 1963 och 1977. 

Innan biblioteket vid Institutionen för förskollärarutbildning blev en del av LiUB 
med namnet Norrköpingsbiblioteket (NB) hade det saknat en tjänstgörande biblio-
tekarie. I november 1977 inrättades en bibliotekarietjänst på halvtid. Uppgiften för Maj 
Klasson sedan hon tillträtt på denna post blev att med knappa resurser bygga upp verk-
samheten till ett fungerade kvarters-
bibliotek inom LiUB:s organisation. 
Biblioteket tjänade vid den här tiden cirka 
500 personer vid förskollärarutbildningen 
och mer än 700 studenter vid fristående 
kurser.148 

Ett samarbete mellan Utbildnings-
sektorns bibliotek för att samordna in-
köpen av litteratur kom snart igång, vilket 
vidareutvecklades till en stödgrupp för 
biblioteken inom sektorn. Gruppen hade i 
början av 1980-talet möten ungefär två 
gånger varje månad.149 Ett av syftena med 
att upprätta ett antal kundtjänstenheter 
vid LiUB:s omorganisation 1986 var att 
åstadkomma bärkraftigare enheter än de i 
                                                           
147 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 1977–1978, Linköpings 
universitetsbibliotek, publikation nr 17 (Linköping, 1978), s. 1. 
148 Maj Klasson, Högskolebibliotek i förändring, Diss. Lund, Studia psychologica et paedagogica LXXI 
(Malmö: Gleerup, 1984), s. 131. 
149 U-sektorns budgetgrupp, U-sektorn: underlag för budgetarbetet 1981/1982, s. 4. 

Figur 5 Interiör från Lärarutbildningsbiblioteket. 1990-tal. 
Foto: Rolf Ennerberg. 

Figur 4 Barnboksavdelningen på 
Lärarutbildningsbiblioteket. Foto: Rolf Ennerberg. 

Bild 25 Barnboksavdelningen på Lärarutbildnings-
biblioteket. Foto: okänd. 

Bild 26 Interiör från Lärarutbildningsbiblioteket.  
Foto: okänd. 
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många fall underbemannade kvartersbiblioteken. U-sektorbiblioteken LB, NB och ISL 
(senare SB) kom i den nya organisationen att utgöra kundtjänstenheten Lärar-
utbildningarna. Därmed fanns en större personalpool att spela med, vilket ibland 
kunde lösa akuta bemanningsproblem. 

Lärar- och förskollärarutbildningsbibliotekens samlingar hade delvis ett annat fok-
us än de som fanns på de andra kvartersbiblioteken. Läromedel, barnböcker och 
populärlitteratur var litteraturtyper som normalt inte togs in på kvartersbiblioteken 
men var viktiga resurser på lärarutbildningarna, där man behövde tillgång till ett be-
stånd som i någon mening återspeglade hela samhället.150 Syftet med den anskaffade 
populärlitteraturen var dock inte att den skulle fungera som förströelseläsning. Snar-
are handlade det om att tillhandahålla ”skräplitteratur” för att kunna ”visa på av-
skräckande exempel”, enligt en utredning om U-sektorn från 1987.151 Kännetecknande 
för lärarutbildningsbibliotekens förvärv var också att man i regel köpte in fler exemplar 
av varje titel än vad som var brukligt inom LiUB och att Bibliotekstjänsts listor flitigt 
användes som inköpshjälpmedel av bibliotekens personal.152 

Ett problem som i synnerhet drabbade Utbildningssektorns bibliotek var att Lin-
köpingsmodellen föreskrev att man i möjligaste mån skulle undvika ”onödiga” 
dubbleringar, det vill säga att en viss litteratur skulle ha sin hemvist på bara ett av 
kvartersbiblioteken. U-sektorbibliotekens inträde i organisationen hade till viss del 
rubbat på denna modell då deras användare i mångt och mycket hade behov av samma 
litteratur, vilket ibland kunde leda till diskussioner sinsemellan om vilket av biblio-
teken som skulle erhålla pliktexemplaren, som LiUB blivit mottagare av 1979.153  

 Med sina förhållandevis gamla anor hade både biblioteket vid Lärarhögskolan och 
det vid förskollärarutbildningen i Norrköping äldre litteraturbestånd från tiden innan 
de blev en del av LiUB. Det vid Lärarhögskolan kunde med hjälp av ett stipendiebidrag 
inventeras under 1983/84. De gamla volymerna hade länge förvarats på skolans vinds-
utrymme, vilket knappast var lämpligt som bokmagasin. Bland fågelspillning och 
damm lyckades man dock rädda ett antal titlar som var i så pass gott skick att de kunde 
inkorporeras i universitetsbibliotekets samlingar.154 Detta äldre material är idag inte 
minst intressant ur ett utbildningshistoriskt perspektiv. En av Lärarhögskolans gamla 
luntor, K. Bormanns Schulkunde für evangelische Volksschullehrer (1862), som 
införskaffats av C. L. Anjou, lärarseminariets rektor 1864–1896, kan exempelvis ses 
som ett uttryck för det preussiska inflytandet på det svenska utbildningsväsendet 
under 1800-talet.155 

                                                           
150 Intervju med Rolf Ennerberg, Lena Hansen Trakell & Solveig Lundin 2013-09-23. 
151 Maj Klasson, BV/U-sektorns lokala och (inter)nationella roll idag och i framtiden? : en 
utvärdering av bibliotekssektorn för beteendevetenskap och undervisningsyrken vid Linköpings 
universitet 1987-01-30, s. 31. 
152 Intervju med Rolf Ennerberg, Lena Hansen Trakell & Solveig Lundin 2013-09-23. 
153 Intervju med Marianne Plymoth & Ann Dagnell 2014-02-12. 
154 Intervju med Rolf Ennerberg, Lena Hansen Trakell & Solveig Lundin 2013-09-23. Se även 
Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 1983–1984, Linköpings universitetsbibliotek, 
publikation nr 42 (Linköping, 1984), s. 13. 
155 Sven G. Hartman och Sven Nilsson, ”Seminaristerna”, i: Lära in lära ut (Linköping, 1993), s. 60. 
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Vad kännetecknade då 
Lärarhögskolan som arbets-
plats? Lena Hansen Trakell, 
som började på LB 1994, berät-
tar att hon särskilt uppskattade 
det nära samarbetet och den 
sociala samvaron med lärare 
och annan personal. Tidigare 
LB-medarbetare erinrar gärna 
den tilltalande fysiska miljön 
på Östgötagatan: Rybergs ståt-
liga seminariebyggnad, äppel-
trädgården och det årliga 
stämningsfulla luciafirandet. 
”Det var en väldigt trevlig 
atmosfär på Lärarhögskolan”, 
minns Marie Wiberg.156 

En annan aspekt av arbetet vid lärarutbildningsbiblioteken rapporteras av 
Christina Demel vid Norrköpingsbiblioteket, som berättar att ”man var aldrig riktigt 
ledig”.157 Som bibliotekarie blev man ständigt ansatt med frågor från personalen på 
institutionen och under lunch och håltimmar kom strida strömmar av studenter till 
biblioteket för att söka information och hitta den litteratur man behövde för att lösa 
sina uppgifter.  

I slutet av 1970-talet började inrättandet av mediotek (senare kallat mediatek) vid 
lärarutbildningarna att diskuteras. En referensgrupp för medioteket på Östgötagatan 
tillsattes 1981 med Gunnel Nilsson, föreståndare på LB, som sekreterare. De främsta 
skälen som åberopades för ett mediotek i referensgruppens yttrande var det ökade in-
slaget av självständigt arbete för studenterna och en ökad förekomst av ämnes-
övergripande projekt inom lärarutbildningarna. Orsaker till denna utveckling var en 
krympande ekonomi i högskoleutbildningen och därmed en reducerad volym lärarledd 
undervisning samt att den nya läroplanen Lgr 80 betonade grupp- och projektarbeten 
och kunskaper om bild- och ljudmedier.158 För bibliotekens del skulle detta innebära 
en utvidgad funktion som medieverkstad och utlåningscentral för A/V-media. Efter en 
långdragen utredningsprocess förverkligades mediateket vid LB först 1993.159 Utlåning 
av bandspelare, videoboxar, kameror och TV-apparater blev nu ett betydande inslag i 
personalens arbetsuppgifter. 

I fråga om kataloger och datautrustning låg U-sektorbiblioteken steget efter 
kvartersbiblioteken på Valla. LB datoriserades under sommaren 1992 men bristfälliga 
datakommunikationer utgjorde länge ett problem i lokalerna på Östgötagatan.160 

                                                           
156 Intervju med Marie Wiberg, Eva Larsson & Evy Boström Ohlsson 2013-10-02. 
157 Intervju med Christina Demel 2017-12-19. 
158 Medioteket Östgötagatan 12: Referensgruppens yttrande 1 1982-05-19, s. 1. 
159 Universitetsbiblioteket i Linköping: Verksamhetsberättelse 1992–1993 (Linköping, 1993), s. 20. 
160 Universitetsbiblioteket i Linköping, Verksamhetsberättelse 1991–1992 (Linköping, 1992), s. 1. 
Intervju med Rolf Ennerberg, Lena Hansen Trakell & Solveig Lundin 2013-09-23. 

Figur 6 En böckerna som härstammar från lärarseminariet: den romerske 
författaren och politiken Ciceros brev, som länge utgjorde en hörnsten i 
latinundervisningen . Foto: Peter Igelström. 

Bild 27 Bok härstammande från lärarseminariet: utgåva med den romerske 
författaren och politiken Ciceros brev, som länge utgjorde en hörnsten i 

latinundervisningen. Foto: Peter Igelström. 
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Långt innan H-77 sattes i verket hade det funnits planer på en flytt av Lärar-
högskolan. Byggnadsstyrelsen hade av Kungl Maj:t i ett beslut från den 29 juni 1970 
fått i uppdrag att projektera för en nybyggnad av Lärarhögskolan på Vallaområdet.161 I 
lokalprogrammet för Linköpings högskolas bibliotek från 1972 talas om ”en enhet för 
de beteendevetenskapliga ämnena i anslutning till lärarhögskolans byggnad i kvarteret 
6”.162 När detta kvarter väl stod färdigt skulle det vara under namnet hus Key. Lärar-
utbildningarnas omlokalisering till Valla genomfördes sommaren 2000, men utan att 
vare sig ett separat lärarutbildningsbibliotek eller en planerad biblioteksläsesal 
inrättades i Key-huset.163 LB:s personal och samlingar integrerades istället med 
Humanistiska biblioteket (HB) i det intilliggande hus D.   

Farhågor att det skulle uppstå en ”vi och dom”-känsla mellan LB-personalen och 
HB-personalen hade förekommit inför flytten men infriades lyckligtvis inte.164 Vissa 
arbetssätt som var inarbetade bland bibliotekarierna på Lärarhögskolan, såsom att 
man undervisade två och två, bibehölls efter att man kommit till Valla.  

Även i Norrköping skedde en utveckling mot en koncentrering av biblioteks-
verksamheten. LiU:s rektor Anders Flodström lanserade sin vision om ett samlat cam-
pus i staden. ”Det var jättekul att höra, för då förstod man ju att det skulle bli ett nytt 
bibliotek och man skulle få vara med om att skapa något nytt”, berättar Christina Dem-
el. I samband med Campus Norrköpings tillkomst gick NB 1998 samman med det 1992 
inrättade Norrköpingsbiblioteket teknik (NBT).   

 
Slöjdbiblioteket  
Ett slöjdseminarium startade i Linköping 1960, vilket hade sina rötter i en slöjdskola 
vid Nääs strax utanför Göteborg som hade inrättats på 1870-talet. En del böcker från 
Nääs tillsammans med samlingar från Kvinnliga folkskoleseminariet, vars lokaler på 
Linnégatan slöjdseminariet övertog när det flyttade till Linköping, utgjorde stommen 
i bibliotekets bestånd. Biblioteket sköttes vid denna tid av teckningslärarna Ove Nåbo 
och Jan Sjögren.165 

Slöjdlärarseminariet blev Institutionen för slöjd och hantverk (ISL) när det in-
ordnades i universitetets organisation. Biblioteket hade till en början status av 
institutionsbibliotek men bemannades av personal från universitetsbiblioteket två 
dagar i veckan och stod under övrig tid öppet utan bemanning. Under 1980-talet 
arbetade personal från LiUB med att bygga upp bibliotekets samlingar, först Ursula 
Nielsen, som 1985 också upprättade en bibliografi över ett urval av Slöjdbibliotekets 
samlingar.166 Hon efterträddes av Katarina Lewis. Biblioteket innehöll ”förmodligen 
landets bästa samling slöjdlitteratur” enligt Lars Johnsson, metodiklektor vid 
institutionen, som citerades i universitetstidningen Lite Nytt 1986.167 
                                                           
161 Wolrath (1972), s. 4. 
162 Wolrath (1972), s. 6. 
163 Långt framskrivna planer på en läsesal skrotades strax innan flytten. Intervju med Rolf Ennerberg, 
Lena Hansen Trakell & Solveig Lundin 2013-09-23. 
164 Intervju med Rolf Ennerberg, Lena Hansen Trakell & Solveig Lundin 2013-09-23. 
165 Ann-Katrin Perselli, Kort om Slöjdbibliotekets historia. 
166 Ursula Nielsen, Slöjdlitteratur, Linköpings universitetsbibliotek, publikation nr 43 (Linköping, 
1985). 
167 ”Tankar om biblioteket”, Lite Nytt 1986:7, s. 14. 
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De till en början mycket begränsade lokalerna utvidgades 1987.168 Biblioteket be-
stod nu av två sammanhängande rum och ett mindre kontor, vilket tillät en viss tillväxt 
i samlingarna. Textillärarutbildningens tillkomst 1988 föranledde en uppbyggnad av 
ett bestånd med inriktning mot textil som ombesörjdes av Charlotte Kroon.  

År 1994 flyttade ISL från Linnégatan till Mjärdevi, ett företagsområde i Linköping i 
närheten av Valla. Biblioteket fick en central placering mitt i institutionens hus. ”Det 
kan inte ha varit mer än 25 kvadratmeter”, minns Eva Sejmyr, som började på biblio-
teket som studentmedhjälpare i mitten av 1990-talet, men tillägger att ytorna var maxi-
malt utnyttjade. Ett misstag vid byggnationen hade dock lett till att de planerade tak-
fönstren byggdes för, vilket fick som effekt en mörkare lokal än vad man hade räknat 
med. Ann-Katrin Perselli var nu tjänstgörande bibliotekarie och förde under sin tid vid 
biblioteket ett idogt arbete med att ordna med möblering för att lokalerna skulle fung-
era på bästa sätt. Margaretha Grahn, som 1998 blev prefekt vid den nybildade Estetiska 
institutionen, erinrar en aktiv kontaktbibliotekarieverksamhet och en ständigt på-
gående dialog mellan bibliotekarie och lärare kring inköp av litteratur.169  

Från att dittills gått under institutionsnamnet ISL fick biblioteket nu namnet Slöjd-
biblioteket (SB). Liksom inom övriga U-sektorn hade bibliotekspersonalen en person-
lig relation till sina primära användargrupper, främst institutionens personal. Biblio-
teket blev ”ett sorts hjärta på institutionen”, berättar Charlotte Kroon.170 Som biblio-
teksanställd fick man en god uppfattning om användarnas behov och intressen, vilket 
banade väg för en individanpassad service: ”Fick man in någon bok som man visste låg 
nära deras intressen så gick man och sa till. Eller också knackade man när de gick förbi: 
’det har kommit något som passar dig’” (Eva Sejmyr). Det rådde en familjär atmosfär i 
lokalerna på Mjärdevi och även studenter som inte läste vid institutionen uppehöll sig 
gärna på ”Slöjdis”.  

Formellt var SB underordnat LB och budgeten för inköp av litteratur fördelades 
därifrån. I övrigt var man ganska självständiga vid biblioteket på Mjärdevi. 

För slöjdstudenterna var det kanske inte främst den vetenskapliga litteraturen som 
var av intresse utan bildverk där man kunde hitta inspiration till sina egna arbeten. 
Katalogiserande bibliotekarier arbetade med att särskilt beskriva litteraturen med lo-
kala ämnesord som ”stolar”, ”träskärning” och ”hörnsammansättning” för att göra 
samlingarna mer tillgängliga för studenterna. Vad gällde monografierna täckte plikt-
leveranserna i stor utsträckning bibliotekets behov. Tidskrifterna upptog ungefär en 
fjärdedel av biblioteksytan och liksom var fallet med den övriga litteraturen var det 
illustrationerna i exempelvis modetidningar och det praktiskt orienterade innehållet 
som tilldrog sig störst intresse. 

Inför slöjdutbildningarnas flytt till Valla blev Slöjdbiblioteket en del av LiUB:s av-
delning Campus Valla och när flytten genomfördes 2004 uppgick SB och dess sam-
lingar i HumSam-biblioteket i D-huset.  

 

                                                           
168 ”Slöjdis får ny lokal”, Blink 1987: maj–sept, s. 101. 
169 Intervju med Margaretha Grahn 2017-06-22. 
170 Intervju med Charlotte Kroon & Eva Sejmyr 2013-09-30. 
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Beteendevetenskapliga biblioteket 
LB, NB och SB var alla kopplade till utbildningar som integrerades med universitetet 
som ett resultat av H-77. En pedagogisk institution hade även inrättats vid högskolan 
redan 1971, förlagd till den tidigare universitetsfilialens lokaler på Sveagatan. Ett från 
början framlagt förslag från Lärarhögskolan och Linköpings högskola om att starta en 
gemensam pedagogisk institution hade avslagits av Skolöverstyrelsen, som fram till 
1977 var lärarhögskolornas huvudman.171  

Vid den pedagogiska institutionens lokaler på Sveagatan inrättades ett bibliotek 
1972. Lena Olsson, som då arbetade som biblioteksbiträde på Humanistiska biblioteket 
på Platensgatan, fick av överbibliotekarien uppdraget att bygga upp ett så kallat 
Beteendevetenskapligt centrum (BVC). Förutom böcker skulle detta omfatta material 
såsom film, ljud- och bildband. Bokbeståndet inrymdes till en början i institutionens 
sammanträdeslokal, vilket var en begränsning för tillgängligheten vid de tillfällen när 
möten hölls.172   

Pedagogiska institutionen (PEK) tillfördes 1983 ämnet psykologi och kom att gå 
under benämningen Institutionen för pedagogik och psykologi (IPP). Biblioteket kom 
att gå under namnet Beteendevetenskapliga biblioteket (BV). 

Som bibliotekslokaler betraktade var barackerna på Sveagatan i högsta grad 
problematiska; fuktskador behövde återkommande åtgärdas och mögelproblemen ut-
gjorde under vissa perioder en ren hälsofara för den personal som jobbade där.173 Dess-
utom hade inredningen påtagliga brister. I Maj Klassons utredning av U-sektor-
biblioteken från 1987 konstaterades att ”Med sex sorters olika hylltyper etc. liknar 
bibliotekslokalen närmast militärens överskottslager”.174 

Verksamheten vid biblioteket hade något av provisorium över sig men fyllde ändå 
en viktig funktion i institutionens dagliga liv. En bristfällig yttre miljö kompenserades 
i viss mån av sammanhållning och god stämning inom personalgruppen, minns Agneta 
Lantz, som var föreståndare vid BV i slutet av 1970-talet. Kännetecknande för BV var 
att det i stor utsträckning var ett bibliotek för forskare snarare än studenter och på 
många sätt fungerade som ett institutionsbibliotek. Att arbeta ”inbäddad” i institution-
ens dagliga liv innebar enligt vittnesmål från flera bibliotekarier som jobbat där att det 
inte alltid var lätt att balansera vad som var institutionsangelägenheter och vad som 
var biblioteksangelägenheter. ”Det handlade om att gå en liten snitslad bana där, 
balansera lite rätt, och ha lite känsla för vad som var i görningen”, menar Agneta. 

Från tiden på Sveagatan har hon också med sig ett antal oförglömliga minnen: 
starka karaktärer bland professorerna, tal på flytande latin, upptåg och fester. Biblio-
tekarien Ursula Nielsen har berättat om ett tillfälle då hon framträdde i rollen som 
Lucia i en alldeles egen stil: 

 

                                                           
171 Göran Graninger, ”Att skapa identitet: Filosofiska fakultetens första fem år”, i: Perspektiv på en 25-
åring: Linköpings universitet 1975–2000, Kvalitetsarbete vid Linköpings universitet, 18 (Linköping: 
Linköpings universitet, 2000), s. 32. 
172 Lena Olsson, ”Kvartersbiblioteket BVC – BV: minnen och reflektioner”, i: Linköpings 
universitetsbiblioteks historia avspeglad i barackerna på Sveagatan, s. 34f. 
173 Intervju med Marie-Louise Axelsson & Agneta Lantz 2013-12-18. 
174 Klasson (1987). 
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Det året klev en punkdrottning in med svart 
kort-kort klänning med rött sidenband och hår 
som lyste i grönt, svart och gult. Efter ett be-
jublat framträdande återtog lucian skepnaden 
av Sveagatans bibliotekarie och en student 
myntade de oförglömliga orden: ”Det var en d-
a ful lucia i år. Undrar vem hon var?”175 
 
En sammanslagning av IPP och den 
tidigare lärarhögskolans pedagogiska 
institution ägde slutligen rum 1988. 
Den därmed uppkomna institutionen 
inhystes tillfälligt på Platensgatan in-
nan flytten gick till Valla 1989. BV kom 
då att integreras med Humanistiska 
biblioteket (HB). Marie-Louise Axel-
sson, som var bibliotekarie vid BV vid 
tiden för flytten, menar att samman-
slagningen med HB innebar en klar för-
bättring av arbetsförhållandena: ”Jag 
längtade ut till Valla, till arbets-
kamrater! För det var så ensamt ur 
bibliotekssynpunkt.” Trots det nära 
samarbetet och samvaron med den öv-
riga institutionspersonalen saknades 
kollegor inom facket att diskutera med. 
”De där rent professionella grejerna 

som man vill diskutera med kollegor, det fanns ju inte där”, säger Marie-Louise.176 I 
samband med den förestående flytten till Valla 1989 tecknades Sveagatans 
bibliotekshistoria i gravölsskriften Linköpings universitetsbiblioteks historia speglad 
i barackerna på Sveagatan, red: Maj Klasson och Monika Rudbeck i samarbete med 
Bodil Gustavsson. 

  

                                                           
175 Ursula Nielsen, ”Bibliotekarievikarien Ursula Nielsen: Jag minns”, i: Linköpings 
universitetsbiblioteks historia speglad i barackerna på Sveagatan, s. 40. 
176 Intervju med Marie-Louise Axelsson & Agneta Lantz 2013-12-18. 

Bild 28 Marie-Louise Axelsson var med om BV:s flytt och 
integrering med Humanistiska biblioteket 1989.  

Foto: Göran Lindgren. 
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