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Biblioteken på Campus Valla 
 
Peter Igelström 
 
När Linköpings högskolas bibliotek vid starten 1969 inrymdes i den gamla linnefabrik-
ens lokaler på Platensgatan 26 var detta endast en temporär lösning. Nybyggnationen 
på Vallaområdet i början av 1970-talet blev det första steget i att samla högskolans 
verksamhet vid de tekniska och filosofiska fakulteterna på ett campus. Planer fanns 
även att Lärarhögskolans verksamhet på sikt skulle förläggas till Valla.105  

I anslutning till högskolans nya lokaler behövde således även en biblioteksverk-
samhet byggas upp. Ett mindre bibliotek med teknisk litteratur och endast ett fåtal 
läsplatser etablerades i hus A på Valla under 1970 och sommaren 1971 flyttade också 
bibliotekets centrala funktioner från Platensgatan till det nya campusområdet i Lin-
köpings sydöstra del. 

Högskolans lokalmässiga utbyggnad planerades i så kallade lokal- och utrustnings-
program (LUP). LUP-kommittén för Linköping föreslog i februari 1972 ”en lokalmässig 
decentralisering av biblioteksservicen inom Vallaområdet”.106 I de bibliotek som eta-
blerades på Valla finner vi därför de bästa exemplen på Linköpingsmodellens kvarters-
bibliotek. 

 
Biblioteksuppbyggnad på Valla 1971–1980 
Högskolans uppbyggnad på Valla inleddes i början av 1970-talet med tre byggnader, 
från början namngivna enligt principen numrerade kvarter men från och med starten 
av höstterminen 1972 omdöpta till hus A, B och C.  

 
Bild 14 Kartskiss över det till hälften färdiga B-huset publicerad i LiH meddelar 1971/72:1 (s. 5). Notera att huset fortfarande 

går under benämningen Kvarter 2. 

Centralbiblioteket flyttade in i sina lokaler om cirka 2000 kvadratmeter i det som 
då hette kvarter 2, men som snart skulle döpas om till hus B, sommaren 1971. Endast 
omkring halva byggnaden var vid det här laget uppförd och i dess södra del, med utsikt 
mot parkeringen där idag hus Zenit står, flyttade biblioteksorganisationens ledning, 

                                                           
105 Birgitta Wolrath, Lokalprogram för biblioteksorganisationen vid högskolenheten i Linköping (LiH 
bibliotek) 1972-02-01, s. 4. 
106 Wolrath (1972), s. 6. 
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administration, vaktmästeri, förvärvsfunktion, katalogisering, bokvård och fjärrlåne-
verksamhet. Vid flytten omvandlades lokalerna på Platensgatan till ett kvarters-
bibliotek för humaniora och samhällsvetenskap. Då Centralbiblioteket även skulle 
fungera som kvartersbibliotek för forskningsverksamheter och utbildningar förlagda 
till B-huset samlades där den ekonomiska, tekniska och naturvetenskapliga littera-
turen. Bibliotekets placering i byggnadens södra ända uppfattades dock som olycklig 
eftersom den innebar att det hamnade i det som då tillhörde Vallaområdets periferi.107 

Att bygga upp ett tekniskt-naturvetenskapligt bibliotek som motsvarade behoven 
hos den forskning som nu växte fram innebar flera utmaningar. Eftersom bibliotekets 
egna samlingar till en början var blygsamma blev fjärrlåneverksamheten – eller inter-
urbanlån med dåtidens terminologi – omfattande. Därtill gällde det att bygga upp per-
sonalens kompetens kring de referat-, index- och konferenspublikationer som var av 
central betydelse för den tekniska och naturvetenskapliga forskningen.108 
 

 
Bild 15 Centralbiblioteket i B-huset, 1970-tal. Foto: okänd. 

Biblioteket kunde även stå till tjänst med annan service. I det interna informations-
organet LiH meddelar kunde högskolans anställda i september 1971 läsa att en telex 
nu installerats i Centralbiblioteket. Denna användes i första hand för att skicka 
fjärrlånebeställningar till andra bibliotek men var även tillgänglig för anställda som 
behövde skicka meddelanden. En avgift på 50 öre per sändningsminut debiterades för 
den som använde den.109 I september 1972 startade biblioteket även försöks-

                                                           
107 Hans Baude, H. Peter Hallberg & Arne Sträng, Universitetsbibliotek under uppbyggnad: rapport 
från försöksverksamheten vid Linköpings högskolas bibliotek (Uppsala, 1974), s. 11. 
108 Intervju med Marianne Hällgren 2017-06-07. 
109 ”Telex, ändrade kopiepriser, lördagsöppet”, LiH meddelar 1971/72:3, s. 8. 
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verksamhet med telefax. ”Telefaksimilnätverket” omfattade dock ännu så länge bara 
fem bibliotek i Sverige, Norge, Finland och Danmark.110 

År 1973 inrättades även ett kvartersbibliotek i hus A. Syftet med detta var att betjäna 
Ekonomiska institutionen (EKI) och Institutionen för konstruktions- och produktions-
teknik (IKP). En del av Centralbibliotekets samlingar flyttades till A-huset, som till-
sammans med böcker och tidskrifter från de båda institutionerna kom att utgöra 
stomme i det nya kvartersbibliotekets samlingar. Kvartersbibliotek A (KA) var således 
både ett bibliotek för ekonomi och för teknik. Biblioteket, med lokalytor omfattade 360 
kvadratmeter, öppnade sina portar den 17 december 1973 med formell start den 1 janu-
ari 1974. 

Enligt de ursprungliga expansionsplanerna för Campus Valla skulle ”kvarter 3” vara 
uppfört 1978/79 och i detta ett nytt humanistiskt bibliotek inrymt. Projektet blev dock 
försenat och slutfördes först i juni 1980. Huset hade under tiden istället erhållit be-
teckningen D, eller Dagny efter universitetslektorn i kulturgeografi Dagny Torbrand.  

Humanistiska biblioteket skulle enligt 1972 års lokalprogram vid inflyttningen 
också överta funktionen som centralbibliotek. Sommaren 1980 överflyttades därför ut-
över samlingarna från biblioteket på Platensgatan personal från det tidigare central-
biblioteket i B-huset, som nu omvandlades till Kvartersbibliotek B (KB). Även maga-
sinerad litteratur, referenslitteratur och bibliografier samt kortkatalogen överfördes 
från hus B till det nya biblioteket i hus D.  

Humanistiska biblioteket (HB) förfogade när det flyttade in i D-huset över en lokal-
yta av cirka 3500 kvadratmeter och därutöver 1000 kvadratmeter administrations-
lokaler.111 Detta var dock mindre än vad som ursprungligen hade utlovats, men enligt 
vad som överbibliotekarie Kari Marklund har karaktäriserat som en kupp tillfogades 
biblioteket en entresolvåning, som väsentligt bidrog med ett tillskott av lokalyta. Lär-
domen av detta, enligt Marklund, var att ”mycket händer impulsmässigt”.112  

Jämfört med de mer industriliknande bibliotekslokalerna i B-huset fick de i D-huset 
en mer utpräglat estetisk utformning, bland annat med hjälp av framträdande konst-
verk. Besökare som steg in genom entrédörrarna möttes av Ikaros, ”en skulptural ut-
smyckning i form av flygkroppar och intarsiagolv” av konstnären Eberhard Höll. Verk-
et hade dock tillkommit utifrån ett missförstånd från konstnärens sida, som har berätt-
at att han uppfattat att biblioteket skulle vara tekniskt-naturvetenskapligt.113 I andra 
ändan av lokalen kunde man skåda Nils G. Stenqvists Ancylus, ett verk bland annat 
bestående av runda stenar placerade i en stenkista som skulle erinra om den så kallade 
Ancylussjöns forna strandlinje som ska ha gått alldeles i närheten. Konstnären har där-
med velat uppmuntra biblioteksbesökare till att stanna upp och göra en reflektion över 
tiden och dess gång.114 

 
 

                                                           
110 ”Biblioteket informerar om lån och dokumentation”, LiH meddelar 1972:12, s. 12. 
111 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 1979–1980, Linköpings 
universitetsbibliotek, publikation nr 25 (Linköping, 1980), s. 2. 
112 Berry (1985), s. 209.  
113 Eberhard Höll, “Ljusschaktet”, Blink 1990:2, s. 56. 
114 Nils G. Stenqvist, ”Ancylus”, Blink 1990:2, s. 58. 
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Bild 17 Bokvagnar använda vid flytten från B-huset till D-huset 1980. 

Foto: troligen Vit Aspanius. 

 
Bild 18 Vy från Humanistiska bibliotekets entré med konstverket 

Ikaros i förgrunden. Foto: troligen Vit Aspanius. 

Förändringar av verksamhet och organisation 
Redan när de första biblioteken på Valla byggdes upp i början av 1970-talet var den 
tekniska utvecklingen en drivande faktor för hur verksamheten organiserades. 
Exempelvis var tanken att Kvartersbibliotek A skulle klara sig utan en konventionell 
kortkatalog. I verksamhetsberättelsen för 1972–1973 skriver överbibliotekarien Hans 
Baude att ”inom ramen för LIBRIS-projektet kommer för första gången en fullständig 
katalogprodukt i mikroformat att uttagas från bibliotekets magnetbandslagrade 
kataloginformation”.115 KA var det enda kvartersbiblioteket som när det startade inte 
ens hade en kortkatalog över sitt eget bestånd. 

Framväxten av elektronisk publicering och webbens genomslag på 1990-talet inne-
bar genomgripande och snabba förändringar för forskningsbiblioteken. KA investera-
de 1996 i en samling om 600 CD-ROM-skivor med ekonomitidskrifter. Att ha tidskrift-
erna tillgängliga elektroniskt sågs som ett stort framsteg ur sökbarhets- och 
tillgänglighetsperspektiv. Ekonomernas forskarskola IMIE trodde också på idén och 

                                                           
115 Hans Baude, ”Allmänt om verksamheten”, i: Linköpings högskolas bibliotek: 
verksamhetsberättelse 1972–1973 (Linköping, 1974), s. 1. 

Figur 2 Ytterligare en bild från flytten 1980. Rolf 
Ennerberg mottar tidskriftskapsel från en kollega. 
Foto: troligen Vit Aspanius. 

Bild 16 En bild från flytten 1980. Rolf Ennerberg tar 
emot en tidskriftskapsel från en kollega.  

Foto: troligen Vit Aspanius. 
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bidrog med 200 000 kronor för inköpet.116 Föga anade bibliotekspersonal och student-
er att e-publicering via CD-ROM snart skulle vara överspelat av en utveckling mot web-
baserade tidskrifter. 

Kvartersbiblioteken har förstås också behövt anpassa sig efter den omgivande ut-
vecklingen vid LiU som helhet. KB var det av kvartersbiblioteken som servade Insti-
tutionen för datavetenskap (IDA) sedan den tillkommit som den första inom den disci-
plinen i Sverige 1975. Därför blev det också naturligt att Linköpings universitets-
bibliotek fick ett särskilt ansvar för tidskrifter inom datavetenskap och elektronik i det 
under 1990-talet startade nätverket TeknologiBiblioteken, ett samarbete mellan sex 
specialbibliotek med teknisk och naturvetenskaplig inriktning. Även KA kom med tid-
en att få ett breddat uppdrag bland annat som en följd av den 1994 tillkomna 
utbildningen i affärsjuridik. År 1996 fick LiUB status som European Documentation 
Centre (EDC), vilket innebär att det ingår i ett nätverk av bibliotek som erhåller och 
tillgängliggör officiella publikationer från Europeiska unionens publikationsbyrå. Vid 
invigningen i februari 1996 var LiUB det nionde biblioteket i Sverige som erhöll EDC-
status. Samlingen inrymdes i ett särskilt rum på KA och till EDC-bibliotekarie utsågs 
Anna Bladh.117 

Humanistiska biblioteket kom med flytten till Valla 1980 att organisatoriskt inta 
rollen av huvudbibliotek för hela LiUB, men fick därmed också ett breddat kund-
underlag. Under 2003 uppmättes det genomsnittliga besöksantalet på HB till 7500 per 
vecka.118 Trots att det länge varit det största biblioteket vid LiU har det kanske inte 
alltid ansetts leva upp till bilden av ett traditionellt bibliotek för humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. Här en forskarröst på detta tema från 1980-talet: 
 

Som ett allmänt referensbibliotek och som ett fungerande bibliotek för de stu-
derande duger det utmärkt. Något forskningsbibliotek är det inte. Alltför mycket 
slängs. Man får ibland intrycket att det är viktigare att hålla plats på hyllorna är 
att fylla utrymmena.119 
 

Efter 1986 års omorganisation hade LiUB organiserats i olika ämnesbaserade kund-
tjänstenheter, vilket exempelvis innebar att KA kom att ingå både i enheten Tek-
nik/naturvetenskap och i Humaniora/samhällsvetenskap och Tema. År 2000 
avskaffades kundtjänstenheterna till förmån för en campusbaserad organisation. För 
de Vallabaserade bibliotekens del innebar det att Kvartersbiliotek A och B samt 
Humanistiska biblioteket gjordes till en gemensam avdelning med namnet Campus 
Valla. Helena Wedborn blev Campus Vallas första avdelningschef.120 Själva begreppet 
kvartersbibliotek ansågs vid det här laget överspelat och 2003 utlystes en tävling om 
nya namn på Kvartersbibliotek B och Humanistiska biblioteket. Enligt ett förslag från 
LiUB-medarbetaren Ursula Nielsen döptes Kvartersbibliotek B om till Teknisk-
naturvetenskapliga biblioteket, förkortat TekNat (internt även kallat TB), samtidigt 
                                                           
116 Anika Agebjörn, ”Ekonomitidskrifter på CD-skivor”, Lite Nytt 1996:9, s. 3.  
117 Lennart Falklöf, ”Guldgruva för EU-intresserade”, Lite Nytt 1996:3, s. 2. 
118 Campus Valla 2003: beskrivning över avdelningens verksamhet, s. 8. 
119 ”Tankar om biblioteket”, Lite Nytt 1986:7, s. 14.  
120 Helena Wedborn efterträddes i december 2011 av Christina Brage som ny avdelningschef, som i sin 
tur efterträddes av Ann Tobin i september 2017. 
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som Humanistiska biblioteket blev Humanistisk-samhällsvetenskapliga biblioteket, 
HumSam.121 
 

 
Bild 19 Humanistiska bibliotekets lånedisk. Foto: okänd. 

Från forskarbibliotek till studentbibliotek 
Centralbiblioteket i B-huset hade när det inrättades 1971 en särskild avdelning med 
kurslitteratur men det var ändå tydligt att studenterna utgjorde en underordnad an-
vändarkategori i förhållande till forskarna. Det något senare tillkomna grannbiblio-
teket i A-huset var i större utsträckning såväl ett forskar- som studentbibliotek. Enligt 
en undersökning från 1983 utgjorde studenterna 49 procent av kundunderlaget vid 
KA:s informations- och lånedisk.122 Motsvarande siffra för KB var 35 procent. Student-
erna var också flitiga nyttjare av bibliotekets kopiatorer och i ett inlägg i personal-
tidningen LiUB-bladet 1978 rapporteras från KA att ”eftersom kopieringen av icke-
biblioteksmaterial antagit sådana proportioner att den klart stör biblioteks-
verksamheten diskuteras också möjligheten att överföra denna typ av kopiering till an-
nan huvudman”.123 

Flera faktorer kom att ändra på bilden av kvartersbiblioteken som huvudsakligen 
forskarbibliotek. Marianne Nordlander, numera Hällgren, var föreståndare på KB un-
der 1970- och 80-talen och överbibliotekarie under 1990- och 2000-talet. Hon ser 
denna utveckling främst som en generationsfråga och framhåller att ”många av de som 
var forskare här på LiU på 70-, 80- och 90-talet kunde ju inte förstå att studenterna 
ville sitta på biblioteket, för det hade inte de gjort själva.”124 Under 1990-talet skedde 
en omfattande tillväxt av antalet studenter och denna studentgeneration, framhåller 

                                                           
121 Helena Wedborn, Avdelning Campus Valla: liten historik på dagen för firandet av avdelningens 
tioårsjubileum 2010-05-06, s. 4. 
122 Linköpings universitetsbibliotek: verksamhetsberättelse 1983–1984, Linköpings 
universitetsbibliotek, publikation nr 42 (Linköping, 1984), s. 11. 
123 ”Hus Adam”, LiUB-bladet 1978:1, s. [1]. 
124 Intervju med Marianne Hällgren 2017-06-07. 
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Marianne, kom att uppfatta studierna mer som ett jobb och biblioteket och andra 
läsplatser på campus fick alltmer en funktion som arbetsplats. Studenterna kom att 
ägna allt mer tid åt att sitta och plugga på biblioteket snarare än hemma i student-
bostaden.  

 

 
Bild 20 Kvartersbibliotek B hade före ombyggnationen i slutet av 1990-talet två våningsplan. 

Foto: okänd. 

Samtidigt har utvecklingen mot elektroniska tidskrifter medfört att forskarna inom 
de tidskriftscentrerade disciplinerna inte längre behöver gå till biblioteket för att läsa 
de senaste forskningsrönen. Tack vare bibliotekets prenumerationer kommer de åt e-
tidskrifterna på sina tjänsterum eller var helst de råkar befinna sig. Det vore förstås för 
mycket sagt att forskarna helt slutat komma till biblioteket, men med den ökande till-
strömningen av studenter har de i den fysiska biblioteksmiljön helt klart fått stå till-
baka som forskningsbibliotekens dominerande användargrupp. 

Eftersom kvartersbiblioteken i stor utsträckning på 1990-talet omvandlats till 
studentbibliotek blev det alltmer angeläget att marknadsföra dem även bland student-
grupper som av tradition inte var de mest flitiga biblioteksnyttjarna, exempelvis den 
tekniska fakultetens studenter. År 2007 blev Teknisk-naturvetenskapliga biblioteket 
en av hållplatserna på faddermottagningarna av nya teknologstudenter. I början av 
höstterminen 2007 välkomnades 700 studenter med en kort biblioteksintroduktion,125 
en tradition som upprepats varje år sedan dess. 

Bilden ser liknande ut för de allra flesta biblioteken vid LiU under 1990-talet och 
idag står studenterna och deras behov i självklart centrum vid planering och utform-
ning av det fysiska biblioteksrummet, vilket bland annat återspeglas i att antalet 
läsplatser idag är större än någonsin tidigare. 
 
Ombyggnationer och sammanslagningar 
Historien om kvartersbiblioteken på Valla är också den om åtskilliga ombyggnationer 
och sammanslagningar. Efter att Humanistiska biblioteket flyttat till D-huset och över-
                                                           
125 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 2007, s. 11. 
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tagit det tidigare Centralbibliotekets roll fanns B-husets bibliotek kvar i sina nu ganska 
överdimensionerade lokaler fram till oktober 1982. En ombyggnation av hus B innebar 
att biblioteket under en längre tid fick inrymmas i tillfälliga lokaler, det så kallade mini-
KB (vilket återuppstod vid en ombyggnation omkring tjugo år senare). I detta kunde 
endast den senaste årgången av tidskrifterna samt en del av bokbeståndet inrymmas 
medan en stor del av samlingarna fick magasineras. 

Vid årsskiftet 1983–1984 flyttade biblioteket in i sina nya lokaler med en yta av cirka 
800 kvadratmeter fördelat på två våningsplan, centralt belägna i B-huset. Verk-
samhetsberättelsen från 1983–1984 kunde rapportera om en väsentligt förbättrad 
situation: 

Det strategiska läget mitt i huset och de fräscha, ändamålsenliga lokalerna har 
redan visat sig ha stor genomslagskraft: biblioteket har vidgat sin kundkrets och 
utlånen har stadigt ökat under våren.126 
 

Under 1992–1993 genomfördes en ombyggnation då en ny läsesal tillkom, låne-
expedition och informationsdisk flyttades och personalen fick nya tjänsterum.127   

Nästa större ombyggnadsfas inföll under perioden kring sekelskiftet 2000. Under 
en ombyggnation åren 1998–2000 ändrades bibliotekets planlösning. Från att tidigare 
ha varit fördelad på två våningar förlades lokalen till ett enda plan. År 2003 konverte-
rades bibliotekets läsesal till att även kunna fungera som undervisningslokal. År 2011 
förminskades och omdisponerades bibliotekets ytor som en kedjereaktion på fram-
förda önskemål om studentkök. Då Institutionen för systemteknik (ISY) behövt avsätta 
möteslokaler för detta ändamål togs delar av bibliotekets yta i besittning som kompen-
sation. Trots en minskning av TekNat:s ytor med 20 procent utökades även vid denna 
ombyggnation antalet läsplatser.128 Bernt Håkansson, som började på KB 1987, erinrar 
att han möttes av ett bibliotek ”med många hyllor och ett fåtal platser att sitta vid”. 
Under hans tid som platschef vid biblioteket hann dock antalet läsplatser utökas rejält. 
TekNat blev successivt en alltmer populär studieplats, inte minst för internationella 
studenter på magisternivå.129   

Lokalerna skulle också komma att utgöra en nyckelfråga vid Kvartersbibliotek A. 
Inflöde av dagsljus saknades inledningsvis helt, taket läckte med resultat att det bilda-
des pölar i lokalen vid nederbörd, och personalen hade sina arbetsplatser ute i bok-
hallen.130 Arbetsmiljön för personal och besökare var således långt ifrån idealisk. 
Hösten 1983 byggdes biblioteket om, vilket ledde till en förbättring av den fysiska mil-
jön.131 Trots det framstod KA:s lokaler och resurser mot slutet av 1980-talet som otill-
räckliga för att tillgodose behoven. Verksamhetsberättelsen för 1989–1990 pekade på 
det skriande behovet av läsplatser: 
 

                                                           
126 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 1983–1984, Linköpings 
universitetsbibliotek, publikation nr 42 (Linköping: Linköpings universitetsbibliotek, 1984), s. 12. 
127 Universitetsbiblioteket i Linköping, Verksamhetsberättelse 1992–1993 (Linköping, 1993), s. 17. 
128 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 2011, s. 9. 
129 Intervju med Kristin Krantz 2013-12-11. 
130 Intervju med Beatrice Rågård, Anna Bladh & Per Eriksson 2013-06-17. 
131 Linköpings universitetsbibliotek, Verksamhetsberättelse 1983–1984, Linköpings 
universitetsbibliotek, publikation nr 42 (Linköping, 1984), s. 12, 18. 
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Det är däremot mycket problematiskt, att universitetet inte heller under detta år funnit 
en långsiktig lösning för kvartersbibliotek A (KA), där situationen nu är ohållbar. Det 
finns allt som allt 32 läsplatser istället för de 200 som med hänsyn till studerande-
underlaget borde finnas enligt gällande (ganska snävt tilltagna) normer. 132 

 

 
Bild 21 Kvartersbibliotek A. Foto: okänd. 

Även bristen på arbetsrum och en underdimensionerad personalstyrka framstod med 
tiden som pressande problem som krävde åtgärd. Beatrice Rågård och Anna Bladh, 
som då tillhörde personalstyrkan på KA, har vittnat om en alltmer ohållbar situation.133 
Diskussioner med EKI och IKP om bibliotekets framtida verksamhet i A-huset ledde 
inte till önskvärda framsteg. Olika planer dryftades, varav den längst framskridna 
gällde en lösning som gick ut på att slå samman KA med KB i en gemensam lokal i hus 
C. Planen kunde dock inte realiseras, bland annat på grund av motstånd från flera insti-
tutioner att behöva offra undervisningslokaler i C-huset.134  Då varken en samman-
slagning eller personalförstärkning gick att få till stånd togs beslutet om nedläggning 
av KA i december 2000.135 Samlingar och personal fördelades under våren 2001 på 
biblioteken i B-huset och D-huset. Till Kvartersbibliotek B överfördes den tekniska 
litteraturen och till Humanistiska biblioteket den ekonomiska.  

Nedläggningen väckte protester från institutions- och studenthåll. Som en 
kompromissåtgärd tillsattes en arbetsgrupp bestående av prefekter, student-
representanter och bibliotekarier för att diskutera utnyttjandet av de tidigare biblio-

                                                           
132 Linköpings universitetsbibliotek: verksamhetsberättelse 1989–1990 (Linköping, 1990), s. 4. 
133 Intervju med Beatrice Rågård, Anna Bladh & Per Eriksson 2013-06-17. 
134 Malin Algotson, ”Tveksamhet kring biblioteksflytt”, Lite Nytt 1997:16, s. 5. 
135 Wedborn (2010), s. 3. 
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tekslokalerna i A-huset. Ett projekt kallat Det virtuella studielanskapet initierades. Det 
gick ut på att skapa webbsidor med biblioteksresurser kopplade till enskilda kurser 
samt att i KA:s tidigare lokaler inrätta en studieverkstad utrustad med datorer, viss 
referenslitteratur, ett urval tidskrifter och dagstidningar. Studieverkstaden skulle vara 
tillgänglig för studenter dygnet runt och två timmar varje dag bemannad av biblio-
tekarier för att på plats även fortsättningsvis kunna hjälpa studenter och anställda med 
informationssökning. Tanken var att skapa en ny sorts arena för interaktion mellan 
kontaktbibliotekarier, studenter och anställda. Studieverkstaden blev dock aldrig den 
mötesplats som man hade hoppats på och var efter en tid helt avvecklad.136 

D-husets bibliotek har genomgått en utveckling där det expanderat både när det 
gäller ytor och avseende samlingar. Efter en utbyggnad av D-huset invigdes en tillbygg-
nad av bibliotekslokalen den 11 september 1998. Tillbyggnaden följdes av en renove-
ring av den äldre delen av lokalen då en stor del av samlingarna magasinerades.137 Om-
byggnationen innebar förutom en utökning av lokalytorna, tillkomsten av nya läsesal-
ar, grupprum och undervisningslokaler samt att bibliotekets entré flyttades mot det 
centrala stråket på Campus Valla, Corson. Nyinvigningen av det ombyggda D-huset 
ägde rum den 17 september 1999. Biblioteket hade med ombyggnationen blivit till 
”hjärtat i nygamla hus D”.138   

 
Bild 22 D-huset utökas med tillbyggnad 1998. Foto: okänd. 

Även om bibliotekets samlingar genom sin ämnesinriktning mot humaniora och 
samhällsvetenskap redan från starten hade en betydande bredd, kom med tiden också 
samlingarna att vidgas ytterligare då flera av de övriga kvartersbiblioteken integrera-
des med HB. Humanistiska biblioteket, från 2003 omdöpt till Humanistisk-samhälls-
vetenskapliga, har genom åren införlivat följande kvartersbibliotek: 

                                                           
136 Anna Karin Malmborg, Det virtuella studielandskapet: en utvärdering av ett projekt vid 
Linköpings universitetsbibliotek, Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan 2004:33, s. 51. 
137 ”Böcker flyttas till magasin”, Lite Nytt 1998:12, s. 1, Gunilla Pravitz, ”Stora bokflytten har nu 
börjat”, Lite Nytt 1998:14, s. 5 
138 Eva Bergstedt, ”Ett luftigt hus med biblioteket i centrum”, Lite nytt 1999:8. 
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• Beteendevetenskapliga biblioteket när Beteendevetenskapliga institutionen 

flyttade från Sveagatan (via Platensgatan) till Campus Valla 1989. 
• Temabiblioteket lades ner och flyttade till grannen i D-huset 1998. 
• En sedan långt tillbaka planerad flytt av lärarutbildningarna till Valla genom-

fördes år 2000, då Lärarutbildningsbiblioteket och dess personal integrerades 
med HB.  

• När Kvartersbibliotek A stängde 2001 flyttades delar av dess samlingar och per-
sonal till HB.  

• Slöjdbiblioteket, som dessförinnan funnits i anslutning till moderinstitutionen 
på företagsområdet Mjärdevi, införlivades 2004.  
 

I december 2014 slogs slutligen även TekNat och HumSam samman till ett bibliotek i 
D-huset med namnet Vallabiblioteket. Möjligheten att i besparingssyfte samla biblio-
teksverksamheten vid Valla till ett bibliotek hade framförts i början av 1980-talet,139 så 
tanken var långt ifrån ny när dåvarande överbibliotekarie Margaretha Grahn tog detta 
beslut under en ekonomiskt pressad situation 2014.  

År 2017 togs det första spadtaget för ett studenthus som beräknas stå klart under 
2019, och dit Vallabiblioteket då kommer att flytta från sina nuvarande lokaler i D-
huset. De nya lokalmässiga förutsättningarna, och den nya kontexten för verksam-
heten, kommer säkerligen att förändra bibliotekets roll på campus. 
 
Slutet för Linköpingsmodellen 
Linköpingsmodellen gick ut på att erbjuda decentraliserad biblioteksservice vid ett an-
tal kvartersbibliotek inom ramen för en central biblioteksorganisation. En bredare 
analys av orsakerna till att man alltmer gått ifrån denna modell ligger utanför ramarna 
för denna framställning. Den främsta utmaningen med modellen var dock hur man 
skulle klara av att bemanna en utspridd biblioteksverksamhet med begränsade resurs-
er. Att koncentrera servicen till ett färre antal bibliotek har således blivit ett sätt att 
rationalisera verksamheten, åtminstone i ekonomiska termer. Huruvida användarna 
har önskat den centralisering som ägt rum är naturligtvis svårt att uttala sig om. Svaret 
kan säkert variera beroende på vem man frågar. 
 
 

 

  

                                                           
139 Linköpings universitetsbibliotek, Anslagsframställning 1980–1981, bilaga 3. 
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