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Dag Hammarskjöldbibliotekets historia
Redan den 20 oktober 1961, en månad efter att Dag Hammarskjöld
förolyckats, beslöt Uppsala stadsfullmäktige att tillsätta en kommitté
med uppgift att utreda och framlägga förslag till ”den lämpligaste for
men för Uppsala stad att på ett bestående sätt hugfästa minnet av Dag
Hammarskjöld”. Till grund för beslutet låg en motion av Blenda Ljung
berg, ordförande i fullmäktige, läroverksadjunkt och året därefter in
vald i riksdagen. Vad förde henne till det engagemang som så tydligt
kommer till uttryck både i motionen och i fullmäktigebeslutet?

”Uppsala min hemstad”
Kanske finns något av svaret på frågan i fullmäktigetrycket i anslut
ning till beslutstillfället. Hammarskjöld hade föregående år tilldelats
Uppsala stads förtjänstmedalj ”för sina lysande insatser i fredsverkets
tjänst”. Han hade svarat med att den 12 december 1960 i ett per
sonligt brev till Blenda Ljungberg som stadsfullmäktiges ordförande
kalla Uppsala sin ”hemstad”. Nu föranledde detta kommunledningen
till följande kommentar i fullmäktigetrycket: ”Samtliga ledamöter i
drätselkammaren ha varit överens därom, att stadsfullmäktige i en
värdig form böra hylla minnet” av denne man.

Total enighet
Det förtjänar påpekas att Uppsalas politiker var helt eniga om be
slutet. Till ordförande i kommittén som skulle utreda frågan utsågs
Blenda Ljungberg (m) och till vice ordförande ombudsman Hans
Alsén (s). Hans Alsén berättar att kommittén var helt besjälad av
tanken att över alla partigränser göra något av bestående värde. Stads
bibliotekarie Paul Harnesk biträdde kommittén som sakkunnig i bib
lioteksfrågor. Den 9 mars 1963 framlade kommittén sitt förslag med
inriktning på att söka skapa ett bibliotek för mellanfolkliga frågor och
internationella samarbetssträvanden och så utformat att verksam
heten kunde nära knytas till folkbildningsarbetet. Kommittén före

Bibliotekets första adress vid Fyristorg.

slog också att biblioteksstyrelsen tillika skulle vara styrelse för Dag
Hammarskjöldbiblioteket.
Fullmäktige tog sitt beslut i enlighet med kommittéförslaget den
19 april 1963, alltjämt i fullständig enighet.
Biblioteket inledde sin verksamhet 1966. Det fick sina första loka
ler i tvåvåningshuset vid kortsidan av Fyristorg, med ingång från Gill
bergska genomfarten. Det var ett sjuttonhundratalshus som senast
inrymt stadsbyggnadskontoret. Där skulle biblioteket bli kvar under
en lång följd av år, ända tills en nybildad stiftelse 1990 övertog huvud
mannaskapet för biblioteket.

Jonas Åkerstedt chef
Till förste innehavare av chefsposten utsågs Jonas Åkerstedt, littera
tursociolog som vid Uppsala universitet avlagt en fil lic-examen på
en avhandling om ”Den litterate arbetaren: bildningssyn och studie
verksamhet i ABF 1912–1930”. Tyvärr blev inte Åkerstedt så gam
mal på posten. Redan 1969 avled han, endast 34 år gammal. Han
efterträddes av bibliotekarie Nina Bergström. 1998 efterträddes hon i
sin tur av Margareta Ärlebrand, enhetschef vid Uppsala universitets
bibliotek. 2015 övertogs chefskapet av Cecilia Natvig.
Under det inledande decenniet av bibliotekets verksamhet kunde
Dag Hammarskjöldbiblioteket drivas i huvudsaklig överensstämmelse
med de riktlinjer som lagts fast av kommittén. Från och med mitten
av 1970-talet hamnade biblioteksstyrelsen emellertid år för år i ett
allt besvärligare ekonomiskt läge. Den budgeteringsteknik som kom
munen tillämpade – med en ekonomisk ram och prioriteringar inom
och utom ram – fick inga bra konsekvenser för Dag Hammarskjöld
biblioteket när det ställdes mot stadsbibliotekets traditionella ordi
narie verksam
het. När nerdragningarna ackumulerades minskade
öppethållandet efterhand.
Under 1970- och 1980-talen låg ansvaret för Dag Hammarskjöld
biblioteket kvar på först biblioteksstyrelsen och därefter institutions
styrelsen för huvudbibliote
ket. Redan 1981 hade dåvarande bib
lioteksstyrelsen tvingats att göra besparingar i hela sin verksamhet,
varför även en kraftfull reducering av Dag Hammarskjöldbibliotekets
resurser genomfördes. De besparingarna skulle visa sig kännbara ännu
långt efter att de skedde.

”Kommunalt beslut utan tidsgräns”
I det sammanhanget skrev jag brev till kommunstyrelsens dåvarande
ordförande Lars Eric Ericsson och ställde den mer eller mindre reto
riska frågan om ett kommunalt beslut att hedra Dag Hammarskjölds
minne kunde vara tidsbegränsat. Som väntat besvarade Lars Eric
Ericsson den frågan med ett eftertryckligt nej.

Hammarskjöldkommitténs ledamöter: Blenda Ljungberg, ordf., Hans Alsén, Paul
Harnesk. Källa: Arbetarbladet 14 mars 1963.

Den tidigare nivån återställdes dock aldrig med kännbar eftersläp
ning i verksamheten som följd. Det är knappast någon överdrift att på
stå att Dag Hammarskjöldbiblioteket i vart fall efter besparingen 1981
och under återstoden av det decenniet var underfinansierat. Inte minst
av den anledningen gjordes då flera försök att förmå staten att öka sina
insatser, bl a via UD:s anslag för information om fredsarbete. I motio
ner till en rad riksmöten från och med 1984/85 yrkade Evert Svens
son, Gustav Persson och Arne Gadd (alla s) på ett statligt bidrag till
verksamheten vid biblioteket. Motionerna avslogs emellertid, främst
med hänvisning till att biblioteket hade kommunen som huvudman.

Sonderingar om stiftelsebildning
1989 hade personalstyrkan minskat till 2,0 personer varjämte stads
bibliotekets centrala katalogavdelning gjorde kanslistinsatser om
knappt 10 timmar per vecka. Öppethållandet hade därför begränsats
till 20 timmar per vecka. I denna situation valde institutionsstyrelsen
att inleda sonderingar med Uppsala universitet och Svenska FN-för
bundet om förutsättningarna för att bilda en gemensam stiftelse som
skulle kunna överta huvudmannaskapet för biblioteket.

Som argument för en sådan stiftelsebildning anfördes dels att bib
lioteket i växande utsträckning kommit att betjäna ett riksintresse,
både som lånecentral för fjärrlån över hela landet för annars svåråt
komlig speciallitteratur och genom service åt forskare och universi
tetsstuderande bland lokala utnyttjare. Det andra argumentet som
anfördes är att den föreslagna förändringen av huvudmannaskapet
skulle kunna öppna vägen för ökade statsbidrag till biblioteket. Det
faktum att biblioteket övertagit Kungliga bibliotekets roll som depå
bibliotek för allt FN-tryck ansåg vi likaledes motivera statsbidrag.
Efter positiva svar på sonderingarna med universitetet och Svens
ka FN-förbundet beslöt kommunfullmäktige inbjuda dessa båda att
tillsammans med Uppsala kommun bilda en stiftelse för biblioteket
samt att överlåta huvudmannaskapet för biblioteket på denna stiftel
se. Fullmäktige fastställde också för sin del stadgar för denna stiftelse
och utsåg vidare kommunens ledamöter i stiftelsens styrelse.

Bibliotekssamarbete inom universitetssfären
När stiftelsen började fungera kunde styrelsen snart konstatera att
det skulle innebära stora praktiska fördelar att överflytta sitt bib
liotekssamarbete till universitetssfären. Det innebar på många sätt
en nystart. Till att börja med flyttade biblioteket från lokalerna vid
Fyristorg till en före detta affärslokal vid Östra Ågatan 27, med en
betydande utökning av lokalytan. Snart nog visade det sig dock fin
nas starka skäl för en ny flytt, denna gång till det tidigare Student
bibliotekets hus vid Klosterparken, och en samlokalisering med
Juridiska biblioteket. I samband med lokalbytena blev biblioteket
samtidigt institutionsbibliotek för fyra institutioner: freds- och kon
fliktforskarna, statsvetarna, utvecklingsstudier och Centrum för
Rysslandsstudier. Det innebar samtidigt att dessa avvecklade sina
egna bibliotek och ett antal monografier inom internationella rela
tioner, freds- och konfliktfrågor, mänskliga rättigheter och interna
tionell rätt överfördes till biblioteket. Förändringarna ledde till en
betydande utökning av personalstyrka och öppettider. Den 1 januari
2001 trädde avtalet mellan stiftelsen och universitetsbiblioteket i

kraft. Avtalet finns liksom annan dokumentation tillgängligt på stif
telsens webbplats.
Kort efter lokalbytet öppnades möjligheten att få disponera en
byst över Dag Hammarskjöld utförd av skulptören Carina Ari. Bysten
är deponerad i biblioteket av Carina Ari Stiftelserna.
En allt väsentligare del i bibliotekets verksamhet är arbetet med
FN-samlingen. Genom ett världsomspännande nät av depåbibliotek
erbjuds alla FN-medlemmar gratis tillgång till dokument, rapporter,
böcker och andra tryckta och elektroniska källor. Dag Hammarskjöld
biblioteket ingår i detta nätverk och är Nordens största FN-bibliotek
med en komplett samling FN-dokument för perioden 1946–1992
samt tillgång till elektroniska och tryckta resurser för senare tid.
Ett mycket stort steg i bibliotekets arbete med FN-samlingen var
skapandet av DagDok år 2005, Dag Hammarskjöldbibliotekets guide
till FN-dokumentationen och en hjälpreda för den, som söker FNdokument och rapporter. DagDok ger bakgrundsinformation om FN:s
arbetsformer och verksamhetsområden och slussar vidare till för
djupad informationssökning genom tips om index, specialdatabaser
och ämnesportaler online. Det grundläggande arbetet med DagDok
liksom med FN-samlingen över huvud gjordes av den tidigare FNbibliotekarien Gunnel Torén.
Året efter DagDoks svenska version kom också en engelsksprå
kig version som är anpassad till internationella förhållanden. FN-hög
kvarteret i New York var delvis pådrivande i den frågan.
År 2011 tog biblioteket initiativet till filmen Uppsalas Dag Hammarskjöld. (Filmen finns tillgänglig på youtube.) Filmaren Rickard
Öhrn stod för filmning och musik; manus skrev han tillsammans med
Gunnel Torén.
År 2012 slogs Dag Hammarskjöldbiblioteket ihop med Juridiska
biblioteket. Därmed utökades bibliotekets samlingar med viktig lit
teratur inom främst ämnesområdena mänskliga rättigheter och folk
rätt. I januari 2016 slog biblioteket upp sina portar på Slottsgränd 3, i
huset Regnellianum, efter en rekordsnabb flytt.

I sin verksamhet utanför universitetet tar biblioteket emot gymna
sieklasser och erbjuder föreläsningar om mänskliga rättigheter, kon
flikter, demokrati och terrorism.
Biblioteket har genom åren deltagit i Bok och Bibliotek i Göte
borg tillsammans med en rad FN-organisationer, samt varit engagerat
i Kulturnatten i Uppsala.
Dag Hammarskjöldbiblioteket är ett förnämligt kulturarv som
Uppsala kommun och Uppsala universitet tillsammans byggt upp.
Det måste bevaras, göras långt mer välkänt och ges förutsättningar
att fortsätta att utvecklas.
Bo Wirmark
Aktiv i styrelsen för Dag Hammarskjöldbiblioteket 1970 –2006
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