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Universitetsbibliotekets 
uppdrag

Göteborgs universitetsbiblioteks kärnuppgift är att ansvara 
för vetenskaplig och konstnärlig informationsförsörjning 
för studenter, forskare, lärare och allmänhet. Universitets
biblioteket ska vårda och tillgängliggöra det kulturarv som 
finns i bibliotekets omfattande samlingar. Universitets
biblioteket ska systematiskt bevaka omvärlden för att, i dialog 
med fakulteterna, utveckla och anpassa verksamheten.  
Göteborgs universitetsbibliotek ska vara ett öppet bibliotek 
och en mötesplats för universitet och allmänhet.

Universitetsbiblioteket ska erbjuda tjänster i form av publi
ceringsstöd och digitaliseringsverksamhet riktad till universi
tetets lärare och forskare. Universitetsbiblioteket ska, på  
upp drag från institutioner, tillhandahålla undervisning med 
mål att stärka studenternas informationskompetens. Vi
dare ska universitets biblioteket sörja för professionell 
informations tjänst och studieplatser i bibliotekets lokaler 
samt bibliometrisk kompetens till stöd för universitetets  
ledning och forskare. Biblioteket ska ägna speciell uppmärk
samhet åt användare med särskilda behov.

facebook.com/goteborgsuniversitetsbibliotek
facebook.com/KvinnSam
facebook.com/biomedicinskabiblioteket 

instagram.com/goteborgsuniversitetsbibliotek
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ub.gu.se
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Denna inledande text tänkte jag centrera kring 
öppenhet. För det är öppenhet och tillgång 
till kunskap och vårt kulturarv som i grunden 
är poängen med det storstilade initiativ som 
inledde 2020 när Kungliga Biblioteket tillsam
mans med biblioteken vid lärosätena i Göte
borg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala 
gick ut med pressreleasen om vår överenskom
melse att digitalisera den svenska litteraturen.  
Det är ett långsiktigt arbete som handlar om 
öppen och fri tillgång av det som idag i hög 
grad står i bibliotekens magasin.

När vi annars talar om öppen publicering/
open access (OA) handlar det oftast om hur 
forskningsresultaten tillgängliggörs i artiklar, 
huruvida de hamnar bakom betalväggar eller 
blir fritt tillgängliga. Lärosätenas rektorer 
har ställt sig bakom en nationell utveckling 
där publiceringsavgifter för OA bakas in i de 
prenumerationssavtal som biblioteken teck
nar vilket medför att nya kostnader flyttar in 
i universitetsbibliotekens kostnadsmassa. 
Vid Göteborgs universitetsbibliotek (UB) 
var vi tidiga med att för lärosätets räkning 

genomföra en analys och lägga fram förs
lag för hur vi kan hantera dessa nya kost
nadsströmmar, och vi gjorde detta just i en 
mycket öppen process där alla fakulteter 
bjöds in i utredningsarbetet. Hanteringen 
av kostnaderna föreslås, mycket förenklat, 
bli en integrerad del lärosätets tillhandahål
lande av medier för forskning och utbild
ning. I bedömningen av vad som krävs av 
medieresurser behövs ett starkt kollegialt 
ansvarstagande för dessa kostnader som 
bara kan erhållas genom en öppenhet i 
hanteringen, och här har UB en naturlig 
kollegial strategisk resurs i Biblioteksnämn
den som föreslås bli den instans som samlat 
på lärosätesnivå tar ställning och tar ansvar 
tillsammans med UB:s ledning.

Viljan till öppenhet handlar alltså inte bara 
om hur forskningsresultaten tillgängliggörs 
utan också om kollegial insyn och möjlighet 
att påverka universitetsbibliotekets priorit
eringar och därmed bidra till universitets
bibliotekets utveckling. På högsta strategiska 
nivå sker så formellt i Biblioteksnämnden, 

Det är öppenhet och tillgång till kunskap och vårt kultur
arv som i grunden är poängen med digitaliseringen av det 
svenska trycket, ett nationellt samarbete som inleddes i 
början av 2020.

Digitalisering, 
open access och 
samverkan 

men för att detta skall vara något mer än just 
formellt krävs att ledamöterna har kännedom 
om bibliotekets mångfacetterade verksamheter. 
Därför har nu varje nämndmöte ett tema som 
fördjupar sig i någon av bibliotekets verksam
heter. Ett av dessa teman handlade om behoven 
av olika kommunikationsformer mellan UB och 
fakulteterna, vilket resulterade i att det skapades 
testpiloter med några av fakulteterna där uni
versitetsbiblioteket bereddes plats vid några av 
årets möten med fakultetsnämndernas beredande 
organ. En viktig konkret utveckling där den for
mella och strategiska kontakten fortsätter ned en 
nivå ytterligare till fakultetsnivån och inte stannar 
på lärosätesnivå i Biblioteksnämnden. 

Som ett av Sveriges allra största universitetsbibli
otek är det naturligt att vi är en viktig resurs inte 
bara för lärosätets forskare och studenter utan 
också för allmänheten. Personalen har detta år 

kämpat för att hantera påbud om att minska 
smittspridning och ändå upprätthålla en verk
samhet så att forskningen och utbildningen 
drabbas så lite som möjligt. Men också att ge 
allmänheten fortsatt tillgång till biblioteket. 

Framtiden hör öppenheten till, såväl avseende 
universitetsbiblioteken som fysisk plats och 
dess medier, tryckta eller digitala!  

Överbibliotekarie Morgan Palmqvist
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När pandemin var ett faktum minskades den 
fysiska tillgången till biblioteken. Studieplat
ser stängdes och litteraturflöden styrdes om, 
och under resterande delen av vårterminen 
var endast tre av universitetsbibliotekets åtta 
bibliotek öppna för besökare att hämta beställ
da böcker och lämna tillbaka lån. 

Samtidigt stärktes den digitala servicen. En 
informationsdisk i Zoom inrättades redan 
i april och bibliotekets seminarier riktade 
till studenter och forskare genomfördes 
digitalt. De digitala lunchföreläsningarna 
för studenter, Studentsnabben, har haft fler 
deltagare än vad de fysiska brukar ha. Även 
Forskarsnabben på Biomedicinska biblioteket 
har haft ökat antal deltagare. Undervisarna 
övergick till att hålla undervisningstillfällen 
och sökhandledning digitalt. För att minska 
besöken till biblioteken infördes automatiska 
omlån på allt material. 

I början av pandemin aktiverades univer
sitetsbibliotekets krisgrupp och ledningen 
har arbetat aktivt med att följa samhällsut
vecklingen och besökartalen på biblioteken 
för att snabbt kunna göra anpassningar i 
verksamheten. Höstterminen bjöd på snabba 

2020 präglades till stor del av pandemin. I mars gick Göteborgs 
universitet hastigt över till distansstudier och hemarbete. I och 
med det ställde biblioteket snabbt om sin verksamhet. 

Covid-anpassad 
service

När studieplatserna hölls öppna var budskapet att de skendsat skulle 
användas av de studenterna som inte hade möjligthet att studera hemma. 

Utglesade studieplatser på Pedagogiska biblioteket

förändringar, skärpta restriktioner som ställ
de höga krav på flexibilitet i verksamheten. 
Öppettider och tillgänglighet har justerats och 
studieplatser glesats ut och periodvis stängts. 
Studenter och medarbetare har uppmanats att 
bara besöka biblioteket om de måste. 

Precis innan jul kom nya restriktioner från 
regeringen och bibliotek uppmanades att 
stänga. Snabbt stängdes biblioteket helt för all
mänheten och samtliga studieplatser stängdes. 
Regeringen ändrade senare denna uppmaning 
och efter julledigheterna återgick verksam
heten till de anpassningar som gällt under 
större delen av hösten. 

2020 har varit ett utmanande år och alla har 
gjort sitt yttersta för att lösa de snabba om
ställningarna. Trots sjukskrivningar och från
varo på grund av vård av barn och karantän 
har vi lyckats bemanna biblioteket tack vare 
att många medarbetare har ryckt in och tagit 
extrapass. Det har också varit ett utvecklande 
år där kreativa idéer från medarbetare och dig
itala lösningar bidragit till att universitetsbibli
oteket har fortsatt kunna ge en god service och 
stötta universitetets forskare och studenter.

Under mars ställde Göteborgs universitet 
om sin utbildningsverksamhet till att vara i 
huvudsak digital och bibliotekets undervis
are följde snabbt med i omställningen.
Universitetsbiblioteket har länge arbetat 
med digital undervisning och sjösatte sin 
första webbkurs redan 2011. Bibliotekets 
undervisningsgrupp har därför goda kun
skaper om pedagogiska metoder och digitala 
verktyg. Biblioteket ingår också i det uni
versitetsgemensamma nätverket DigiKomp 
som arbetar för att främja digital pedagogisk 
verksamhet. Sedan 2019 finns en samord
ningsgrupp på universitetsbiblioteket för 
digital undervisning som arbetar aktivt med 
stöd och kompetensutveckling.

2020 har präglats av ett högintensivt lärande 
för bibliotekets undervisare. Nya metoder 

Digital undervisning
har införts och redan etablerade metoder 
har anpassats och finslipats. Undervisarna 
har delat tips och lärdomar med varandra, 
men också deltagit i lokala, regionala och 
nationella konferenser och nätverksträffar på 
temat digital undervisning.

Efter nästan ett år med distansundervisning 
har gruppen fått en utökad repertoar av 
arbetssätt och verktyg och dessutom ökade 
pedagogiska kunskaper som följd. Erfaren
heterna från året kommer att berika bib
liotekets framtida undervisning, både den 
digitala och den campusförlagda. Efter ett 
omvälvande år tar bibliotekets undervisare 
med sig lärdomar om flexibilitet och den 
digitala teknikens för och nackdelar.

Det var så här den största delen av undervisningen såg ut – via Zoom på distans.
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En dag på UB

4–17
timmar öppet per dag

Tiderna har variterat pga covid-19

(17)

17 229
e-nedladdningar 

(12 130)

208
anställda

(201)

2 420
besökare under terminstid

(6 187) 

4 030
besök på ub.gu.se

(3 920) 

315
böcker och tidskrifter lånas

(360) 

(2019 års siffror i parentes)

Pedagogiska biblioteket

Hösten 2019 startades ett projekt för 
kravhantering och fakturering av förkom
na böcker. Projektet hade till uppdrag att 
införa ett nytt arbetssätt för avgiftshanter
ing av borttappade böcker och införa en 
betalningsmöjlighet på nätet för låntagarna. 
Bakgrunden till projektet var att det fanns 
olikheter i arbetssätt mellan de olika bibli
oteksområdena kring bland annat hanterin
gen av krav och fakturering.

I november lanserades ett nytt regelverk som 
är enhetligt, resurseffektivt och rättssäkert. 
Påminnelser, spärrar, förseningsavgifter, 
ersättningskostnad och fakturering är nu 
samma för hela biblioteket. Flera arbet
suppgifter har också automatiserats i bibli
otekssystemet Koha. Antal utskick av faktu
ror kommer också att minska med det nya 
regelverket.

Ny betalportal

Samtidigt som det nya regelverket infördes 
lanserades också en betalportal som gör det 
möjligt för låntagare att betala avgifter direkt 
på bibliotekets webbplats, något som varit 
mycket efterlängtat. 

Det pågående projektet med att göra äldre tryck 
och samlingar digitalt sökbara har fått extra fart 
under pandemiåret 2020, då insatsen lämpat sig 
för distansarbete. Under våren 2021 kommer 
alla de resterande 160 000 korten i kortkata
logen för åren 1958–1975 att ha kontrollerats 
och katalogiserats och vara sökbara både i den 
nationella katalogen Libris och universitets
bibliotekets söktjänst på webben.

Bibliotekets äldre kortkatalog som sträcker 
sig fram till 1957, blir också mer tillgänglig. 
650 000 kort i den systematiska (ämnes
indelade) delen av Katalog 57 har scannats 
och indexerats. Under 2021 blir den till
gänglig och bläddringsbar via bibliotekets 
webbplats. Ytterligare ett antal mindre kort
kataloger över äldre material står på tur. 

Osynliga samlingar 
mer synliga

http://ub.gu.se
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Besök
På grund av pandemin hade universitets
biblioteket avsevärt färre besök under året. 
Biblioteken har haft ändrade öppettider och 
vissa bibliotek har periodvis haft helt stängt. 
Även när det varit öppet har uppmaningen 
varit att bara komma till biblioteket om 
man måste. Under året hade biblioteken lite 
drygt 500 000 besök, vilket motsvarar en 
minskning med nästan 60 procent jämfört 
föregående år. Under terminstid registre
rades cirka 2 400 besök per dag (Fig.1). 
Humanistiska biblioteket är det bibliotek 
som tappat minst antal besök, nedgång med 
35 procent.  

Fler besök på UB:s hemsida
UB:s webbplats har under året haft 1 471 398 
besök, en ökning med 40 000 besök jämfört 
med 2019. Under 2020 publicerades 2 000 
vetenskapliga fulltextdokument och totalt 
tillgängliggörs nu 37 374 dokument genom 
databasen GUPEA.

Undervisning
16 676 studenter, det vill säga 31 % av GU:s 
totala antal studenter, fick under året under
visning i informationssökning som en del i 
undervisningen. Undervisningen har under 
större delen av året bedrivits digitalt.

Lässervice
Antalet studenter med behov av skriv och 
lässtöd uppgår till 1 329, vilket är ungefär 
samma antal som föregående år. Statistik

en visar ett större antal nedladdningar av 
material från Myndigheten för tillgängli
ga medier, som ansvar för den tjänst som 
producerar och distribuerar litteratur och 
tidningar i tillgängliga format för personer 
med läsnedsättning. 

Elektroniskt och tryck material
Det totala medieinköpet uppgick 2020 till 68 
miljoner kronor, vilket motsvarar 26 procent 
av universitetsbibliotekets totala kostnader. 91 
procent av summan har gått till inköp av ele
ktronisk media. Eboksbeståndet uppgick till 
2,7 miljoner titlar, vilket är en ökning med 8 
procent jämfört med 2019. Inköp av eböcker 
har varierat kraftigt under åren beroende på 
beslut om utökat inköp. 2016 inköptes t ex 
ett stort arkiv av doktorsavhandlingar med 
totalt 1,7 miljoner titlar (Fig. 2). Även antalet 
prenumerationer på etidskrifter ökade till 25 
392 (Fig. 3). Antalet elektroniska lån ökade 
markant jämfört med 2019. Huvudsakligen 
beror det på att en leverantör, Pressreader, 
använt sig av annan mätmetod än föregående 
år. Men även när man räknar bort den skill
naden kvarstår en reell ökning. Antal ned
laddningar från etidskrifter och eböcker 
uppgår till 6,3 miljoner 2020 (Fig. 4).

Antalet tryckta tidskrifter uppgår även i år 
till cirka 5 000 titlar (Fig. 4). Antalet fysiska 
lån under 2020 uppgick till 159 188, vilket är 
en minskning med 21 procent.

Fakta och siffror
Att 2020 påverkades av pandemin syns tydligt i siffrorna 
från året. Biblioteken har haft begränsade öppettider och 
vissa bibliotek har periodvis varit helt stängda. Besöken på 
webbplatsen har däremot ökat. 

Bla bla

kontakt
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Ekonomi

Intäkter

Universitetsstyrelsens ramfinansiering

Andra intäkter från universitetet

Försäljning och andra bidrag

48%

26%

17%

Personal Medieinköp

Lokaler Avskrivningar

Ersättning till  Chalmers Övrigt

44 Mkr

123 Mkr

68 Mkr

Intäkter
De totala intäkterna uppgick till 242,4 m il
joner kronor, vilket är en ökning med  
6,8 miljoner jämfört med föregående år. 
Ökningen består huvudsakligen av att 
budget ramen blivit 6 miljoner kronor högre. 
Intäkterna för förseningsavgifter och ersät
tningskostnader för böcker och annat materi
al minskade med 650 tusen kronor i och med 
uppehåll av avgifterna på grund av covid19. 
Efter beslut från regeringen, med anledning 
av pandemin, återbetalades 600 tusen kronor 
som ersättning för sjuklönekostnader.

Stiftelser knutna till universitetsbiblioteket 
gav en utdelning på 834 tusen kronor,  
136 tusen mindre än föregående år. Medlen 
används främst till förvärv av elektronisk 
media (databaser).

Kostnader
De totala kostnaderna ökade med 28,4 mil
joner kronor och uppgick till 257,5 miljoner 
kronor. Personalkostnaderna uppgick till 120 
miljoner kronor, vilket är en ökning med 6,5 
miljoner kronor jämfört föregående år. Öknin
gen består av lönerevision samt tillsättning av 
vakanser.   

Mediekostnaderna står för större delen av 
årets kostnadsökning, vilka har ökat med 19 
miljoner kronor. 11,5 miljoner avser nytt avtal 
med tidskriftsförlaget Elsevier som trädde i 
kraft i januari 2020. Andra halvan 2018 och 
hela 2019 var avtalet med Elsevier uppsagt. 
Resterande ökning av mediakostnaderna avsåg 
forskares publiceringsavgifter. Mediakostnad
erna uppgår till 26% av universitetsbibliotekets 
totala kostnader.

Universitetsbiblioteket finaniseras huvudsakligen av interna medel 
motsvarande 3,4 % (232 miljoner kronor) av universitetets totala 
budgeterade kostnader. Utöver det får biblioteket intäkter genom 
förseningsavgifter och förlorat material, undervisning av studenter i 
informationssökning, utdelning från stiftelser, medlemsavgifter och 
externa bidrag till Kriterium samt anslag till KvinnSam.  

Intäkter Kostnader

Universitetsstyrelsens ramfinasiering

Andra intäkter från universitetet

Försäljning och andra bidrag

Personal

Lokaler

Ersättning till Chalmers

Medieinköp

Avskrivningar

Övrigt

RESULTATRÄKNING (TKR)           
INTÄKTER      
Styrelsens tilldelningIntäkter av bidrag och försäljningPeriodisering pågående projekt (projektmedel som erhållits i förskott) Anslag/interna intäkter från Göteborgs universitet   

Summa intäkter
   
   
KOSTNADER      
Personalkostnader    (löne och personalkostnader) Medieförvärv    Bibliotekstjänster vid Chalmers Övriga driftkostnader (inklusive interna) Lokalkostnader (inklusive lokalvård) Avskrivningar    Finantsiella kostnader     

Summa kostnader     
   
UTFALL 

År 2020

232 000
6 494

327

3 609

242 430

-122 505

-68 009
-3 676

-15 293
-43 840
-4 180

-1
  

-257 504

-15 074

Med anledning av covid19pandemin är 
kostnaderna för resor, interna träffar, kon
ferenser och utbildning 1,4 miljoner kronor 
lägre än föregående år. Lokalkostnaderna 
uppgick till 43,8 miljoner kronor, vilket är en 
ökning med 400 tusen jämfört föregående år.   
Avskrivningar summerade till 4,2 miljoner 
kronor, något högre än föregående år.  

Sammanfattning
Universitetsbibliotekets resultat för 2020 upp-
gick till minus 15 miljoner kronor. Budgetramen 
och UB:s övriga intäkter täcker vanligtvis alla 
verksamhetskostnader under året. Det stora 
budgetunderskottet beror framförallt på de nya 
avtalskonstruktionerna för öppen publicering. 
Universitetsbiblioteket betalade under 2020 
stor del av universitetets publiceringskostnader 
– något som tidigare legat på institutionerna. I 
början av 2021 kommer en översyn av universi-
tetsbibliotekets finansieringsmodell att ske, för 
att en ny modell ska kunna träda i kraft 2022.   

2019

226 000
6 587

214

2 800
  

235 601
  
 
  
 

-114 867

-49 190
-3 676

-14 077
-43 423
-3 816

-1
  

-229 050

6 551

Investeringar
Under 2020 investerade universitetsbib
lioteket för 3 miljoner kronor. Samtliga 
bibliotek har gjort förbättringar i studie och 
personalmiljöer för att upprätthålla en bra 
och funktionell arbetsmiljö för studenter, 
forskare och personal. Personaldatorer och 
offentliga datorer på biblioteken byts ut 
enligt plan. 
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Precis som för övrig verksamhet har stödet till forskare främst 
skett digitalt under 2020. Under året har forskare och dok
torander bland annat kunnat ta del av lunchseminarier om 
forskningsdata, fått hjälp med litteratursökningar och ökade 
kunskaper i referenshanteringsprogram.

Stöd till forskare

Forskarservice
Sedan 2018 finns en samordningsgrupp 
för forskarservice på biblioteket som bland 
a nnat arbetar med introduktionsutbildning 
om bibliotekets tjänster till nyanställda 
forskare och doktorander, intern kompetens
utveckling och ett nyhetsbrev till forskare 
och doktorander som skickas ut ett par 
gånger per termin. 

Systematiska litteraturöversikter
Att skriva systematiska forsknings
översiktsartiklar blir allt vanligare inom flera 
veten skapsområden. Detta har bibliotekets 
forskarsservice märkt av under det senaste 
året med ökade förfrågningar från forska
re och doktorander som vill ha hjälp med 
litteratursökningar till översiktsartiklar. 
Biblioteket anordnar regelbundet korta 
föreläsningar om verktyg och tjänster som 
kan underlätta arbetet för forskare. Under 
2020 har föreläsningarna genomförts via 
Zoom och bland annat handlat om referens
hanteringsprogram, open accesspublice
ring, djupdykning i databaser och rovdjurs
tidskrifter. På Biomedicinska biblioteket har 
antalet deltagare på föreläsningarna ökat 
under 2020.  

Stöd vid läsnedsättningBiblioteket är en resurs för universitetets personal 
när det gäller tillgänglig läsning. Biblioteket stöttar 
med anpassad litteratur och introduktion till stöd-
program. Så långt det är möjligt utformas stödet efter 
de individuella behov som mottagaren har.

Publiceringsavgifter
Under året har biblioteket fortsatt arbetet 
med omläggning av avtal med förlag och allt 
fler tidskriftsavtal innefattar nu även pub
liceringsavgifter. Genom att använda bibli
otekets avtal slipper forskare betala publicer
ingsavgift eller får rabatt på kostnaden.

Lunchföreläsningar och sökhandledning skedde 2020 
mestades digitalt.

Undervisning
UB deltar på majoriteten av forskarutbild-ningarna med undervisning i informations-sökning och publicering.

Forskningsdatastöd
Universitetsbiblioteket är sedan 2018 värd för 
projektet Data Access Unit (DAU) som numer 
kallas Forskningsdatastödet. Funktionen stöttar 
forskare i frågor kring hantering och tillgänglig
görande av forskningsdata. Det kan innebära 
stöd i att s kriva en datahanterings plan, lagra och 
dokumentera data under projektets gång, samt 
arkivera och publicera data. Forskare kan även 
få rådgivning gällande hantering av person
uppgifter i forskning och öppna data. Stödet 
bemannas av medarbetare från olika delar av 
universitetet med olika kompetenser som arkiv 
och registratur, ITenheten, forsknings och 
innovations kontoret och universitetsbiblioteket.

Under 2020 har arbetet med att utveckla stödet 
till forskare kring datahantering fortsatt.  190 for
skare och doktorander har deltagit i workshops 
och webbinarier och drygt 60 inkommande 
frågor har besvarats av supportfunktionen. 
 
Arbetsgruppen för forskningsdatastödet har un
der året internutbildats och deltagit vid ett antal 
utbildningstillfällen med teman som personup
pgifter, personuppgiftsansvar, huvudmannaskap 
och säker lagring. En processkartläggning av 
forskares behov av stöd och verktyg pågår till
sammans med IT och verksamhetsarkitekter.

Kriterium
Sedan 2015 är Göteborgs universitetsbibliotek 
nationell samordnare för Kriterium som är är en 
plattform för granskning, publicering och sprid
ning av högkvalitativa vetenskapliga böcker. Kri
terium är ett sätt att kvalitetsmärka vetenskapli
ga böcker genom att låta böcker som publiceras 
på plattformen genomgå en kontrollerad peer 
reviewprocess. Publicering inom Kriterium 
ger publiceringspoäng. Publiceringspoängen 
innebär ett ekonomiskt tillskott för lärosätet.
Kriteriummärkningen innebär också att boken 
ska finnas fritt digitalt tillgänglig, open access. 
Under 2020 har tjugotre nya manus publicerats. 

Böcker som publicerats genom Kriterium.

Föreläsningar
I kalendern på universitetsbibliotekets webb 
finns föreläsningar, visningar av program och 
databaser som vänder sig till forskare, lärare 
och doktorander. Föreläsningarna är öppna för 
alla, men de olika biblioteken har olika ämnes-
tinriktningar. Se mer info på ub.gu.se.

Digitalisering
Bibliotekets digitaliseringsteam arbetar med digi-
talisering av alla typer av tryckt material som finns 
i bibliotekets samlingar. Ofta görs digitaliseringen 
på uppdrag av forskare som kostnadsfritt kan få 
hjälp med att digitalisera upphovsrättsfritt material 
ur samlingarna.
Under det gångna året har teamet skannat  235 095 sidor åt bland annat handskrifts-avdelningen, lässervice för studenter och Littera-

turbanken. Dessutom har man digitaliserat över en 
halv miljon av Humanistiska bibliotekets äldre kata-
logkort, som en del i projektet Framtidens bibliotek.

http://ub.gu.se
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Kulturarvsarbetet handlar om att bevara och 
tillgängliggöra bibliotekets kulturarv i form 
av specialsamlingar, handskrifter och arkiv. 
Det innebär såväl bok och samlingsvård 
samt katalogisering och förteckningsarbete 
i syfte att göra våra unika samlingar mer 
använda inom forskning och undervisning. 

Arsenik i gamla böcker
I början av året anställdes en konservator 
i kulturarvsteamet. Redan vid första rund
turen i biblioteket uppmärksammade den 
nya konservatorn grön färg på några av de 
gamla böckerna. Den gröna färgen visade 
sig vara koppararsenikpigment och tillsam
mans med institutionen för historiska studier 
inleddes XRFscanning (en metod för att 
avgöra vilka grundämnen som finns i ett ma
terial) av flera misstänkta volymer. Den gifti
ga gröna färgen användes på 1500–1600talet 
för att måla över och återanvända perga
mentblad. Ungefär 40 volymer fick plock
as bort ur samlingarna och böckerna har 
försetts med skyddsomslag och placerats i 
klimatanpassade magasin så att inte personal 
kommer i kontakt med böckerna av misstag.

Under året har kulturarvsteamet även arbe
tet med att ta fram rutiner och riktlinjer för 
hantering av olika material för att undvika 
att bibliotekets samlingar blir skadade av till 
exempel mögel och skadedjur.

Kulturarv

Med en XRF-läsare mäts arseniknivån i boken. 

Under året har personalen jobbat med att ta fram riktlinjer för att 
bättre bevara samlingarna, genom att till exempel införa nya rutin
er kring skadedjurskontroll. Det är ett omfattande arbete då myck
et av detta tidigare har saknats. Ett större saneringsarbete av den 
Hvitfeldtska samlingen påbörjades. Men det var arseniksanerin
gen som fick både medias och personalens uppmärksamhet.

Handskriftssamlingarna
Nytt förvärv
Pressforskaren Karl Erik Gustafssons (1938
2018) arkiv. 

Tillägg till befintliga arkiv
Författaren Bengt Anderbergs arkiv.
Författaren Anna Greta Wides arkiv.
Författaren Nils Ferlins arkiv.
Professor Otto Nordenskjölds arkiv
Professor Ragnar Fänges arkiv.
Bibliotekarien Gunnel Hedbergs arkiv.
Sällskapet Gnistans arkiv.

Övrigt
Utöver ovanstående donationer har en större 
klippsamling rörande Evert Taube överläm
nats av Evert Taubesällskapet. 

KvinnSams arkiv
Nytt förvärv
• Ingeborg Bosson 
• Årstasällskapet för Fredrika Bremerstudier
• Elisabeth Tamm
• Sandra Ikse
• Barbro Werkmäster
• Kvinnoligan i Lund

Tillägg till befintliga arkiv
• Marianne Erikssons arkiv
• Amningshjälpen (2 tilläggsaccessioner)
• Åsa Wettres arkiv
• Kvinnohuset i Stockholm
• Andrea AndreenSvedbergs samling
• Ingrid Sjöstrands arkiv
• Carina Sjögrens samling
• Birgit Sparres samling
• Åsa Mobergs arkiv
• IngaBritt Fredholms papper
• Bohus Stickning

Övrigt
Årets kanske mest spännande donation 
är de femhundra okända brev tillhörande 
rösträttspionjären Elisabeth Tamm (1880
1958) som hittades i hemliga lådor i hennes 
skrivbord av en släkting och anlände till 
KvinnSam i höstas.

KvinnSam har även fått en bokdonation om 
drygt 12 hyllmeter bestående av både böcker 
och tidskrifter. Materialet utgörs i huvudsak 
av amerikansk litteratur från 70 och 80talet 
med inriktning på den amerikanska Wom
en’s liberation movement.

Kulturarvsförvärv

En del av rösträttspionjären Elisabeth Tamms brev som 
hittasdes i hemliga lådor i hennes skrivbord.
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Pandemin till trots har flera spännande saker 
hänt KvinnSam under året som gått. I början 
av 2020 anordnade KvinnSam ett antal väl
besökta arrangemang, som när Agnes Wold 
höll en föreläsning om damm och bacill
skräck och hur detta har bundit kvinnan vid 
dammvippan ända in i vår tid.  

I september tillträdde Linda Börjesson som 
ny föreståndare för KvinnSam. Som ny 
föreståndare hoppas hon kunna vidareutveck
la KvinnSams forskningsmiljö och koppla 
samlingarna närmare forskarna så att bibli
oteket kan initiera nya forskningsprojekt.    

Under 2020 har KvinnSam arbetat med 
flera spännande forskningsprojekt, som till 
exempel Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 
som planerar att släppa 1 000 nya biografi
er över betydelsefulla kvinnor under 2021.  
Forskningsprojektet Queerlit, en databas 
för HBTQIlitteratur med Jenny Bergenmar 

från Institutionen för litteratur, idéhisto
ria och religion i spetsen, beviljades under 
året 6,7 miljoner kronor från Riksbank
ens Jubileums fond. Något som var mycket 
välkommet efter flera års sökande.  

KvinnSam har också utfört ett antal sökupp
drag och en av bibliotekarierna har arbetat 
halvtid på Nationella sekretariatet för genus
forskning med att utföra litteratursökningar 
till forskningsöversikter på uppdrag från 
Diskrimineringsombudsmannen och Nord
iska ministerrådet.

Året avslutades med en mycket positiv in
ternationell utvärdering av KvinnSam. I och 
med den avslutades KvinnSams första treåri
ga cykel som universitetsgemensam forsk
ningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet 
och tre nya spännande år inleds. 

2020 var ett spännande år för KvinnSam med ny förestån
dare, internationell utvärdering, deltagande i forsknings
projekt och ett tätare samarbete med Nationella sekretaria
tet för genusforskning.

KvinnSam

KvinnSams uppdrag
KvinnSam är ett nationellt bibliotek för genus-forskning och sedan 2018 en universitetsge-mensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs 

universitet. Verksamheten består i att bevaka och förteckna litteratur om genusfrågor, att samla, ordna och förteckna kvinnohistoriskt arkivmaterial samt ge referensservice. Kvinn-Sam producerar databasen KVINNSAM som är Nordens största databas för kvinno-,  mans-, och genusforskning. 

Historik
KvinnSam grundades 1958 av bibliote-karierna Asta Ekenvall, Rosa Malmström samt Eva Pineus som var ordförande i Fredrika Bremerförbundet i Göteborg. Man höll till på en minimal yta på nuva-rande Samhälls vetenskapliga biblioteket. 1971 anställdes den första bibliotekarien och nytt namn blev Kvinnohistoriska samlingarna. 1997 blev samlingarna ett nationellt ansvarsbibliotek för genus-forskning och 2010 ändrades namnet till KvinnSam. År 2018 utsågs KvinnSam till universitetsgemensam forskningsinfra-struktur vid Göteborgs universitet.

Föredrag av Agnes Wold 
precis innan pandemin 
slog till med kraft.

Linda Börjesson tillträdde som föreståndare för KvinnSam 2020.

En del av korrespondensen mellan Ingrid Bergman 
och Barbro Bang Alving som var goda vänner.
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Alla kursansvariga kan boka in undervisning 
i informationssökning. Undervisningen är 
anpassad till kursens ämnesområde. Syftet 
med undervisningen är att studenterna ska 
utveckla sin förmåga att söka och värdera 
kunskap på vetenskaplig nivå, både i en 
studiekontext och i ett framtida yrkesliv. Un
dervisningens innehåll och format utformas 
i samverkan mellan bibliotekets undervisare 
och kursansvarig lärare. Det är vanligt att 
undervisningen fördelas över flera tillfällen 
under en utbildning utifrån en tanke om 
progression i studenternas lärande. Som 
komplement till undervisningen erbjuder 
biblioteket individuell sökhandledning.

Samarbete med ASK
Universitetsbiblioteket och enheten för 
akademiskt språk (ASK) har sedan flera år 
ett samarbete kring stödet till studenter och 

En viktig del i universitetsbibliotekets uppdrag är att stötta 
universitetets studenter och bidra till att de lyckas med sina 
studier. Det gör biblioteket bland annat genom att erbjuda 
undervisning och korta seminarier för att stärka studenter
nas informationskompetens.

Stöd till studenter

Föreläsningar
Varje termin har biblioteket ett antal lunch-
föreläsningar om studieteknik, hur man hittar 
kursböcker, söker och hanterar sina referenser 
och skriver akademiskt. Allt för att studenterna 
ska få en så bra studievardag som möjligt. ub.gu.se

sedan 2019 har ASK deltagit i universitets
bibliotekets föreläsningsserie Studentsnab
ben med inslag som handlar om akademiskt 
skrivande. ASK har tidigare genomfört 
handledning av studenter på plats i flera av 
biblioteket lokaler, men i och med covid19 
har handledningen under 2020 framför allt 
skett digitalt. 

Tillsammans med ASK har biblioteket också 
tagit fram en informationsresurs i Student
portalen som ska ge studenter stöd med 
litteratursökning, referenser, källor, presenta
tionsteknik och akademiskt skrivande. 

Stöd till studenter med 
läsnedsättning
Genom att stötta studenter med läsnedsätt
ning kan de studera på samma villkor som 
andra studenter. Stödet består av anpassad 
kurslitteratur som talböcker, förlängd lånetid 
och tillgång till resursrum (lässtudio) som är 
utrustade med tekniska hjälpmedel. Bibli
oteket har visningar av de stödprogram som 
finns tillgängliga.

Föreläsningsserie
Under hösten 2020 arrangerade arbets
gruppen för läs och skrivstöd en före
läsningsserie som riktade sig främst till 
studenter med läsnedsättning. Tanken med 

Med hjälp av appen Legimus 
kan man lyssna på talböcker.

föreläsnings serien var att ge studenterna 
fördjupad kunskap om stödprogram och 
digitala verktyg. Ett annat viktigt skäl till att 
föreläsningsserien arrangerades, var att ge 
studenter med läsnedsättning en möjlighet 
att möta andra studenter i liknande studie
situation. Föreläsningarna har skett via 
Zoom och har varit mycket uppskattade och 
välbesökta. Det har också varit ett bra sätt 
för arbetsgruppen att hålla kontakten med 
studentgruppen under distansstudierna. 
Höstens föreläsningsteman har bland annat 
varit studieteknik och olika sätt att lyssna på 
text  både när man skriver och läser. 

http://ub.gu.se
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Under året som gått har det rört på sig på universitetsbib
lioteket. Helena Siesjö, som tidigare var bibliotekschef för 
Humanistiska biblioteken tillträdde tjänsten som kansli
chef och biträdande överbibliotekarie 1 december.  

– Det känns väldigt inspirerande och jag ser fram emot att i 
den nya rollen arbeta mer strategiskt och UBövergripande. 
Jag kommer fortsatt att arbeta med planerna för ett nytt 
bibliotek, men också bland annat med att utveckla kontak
terna på GU och att bygga nätverk och samverka med an
dra lärosäten. Samverkan är ett nyckelord för att vi på bästa 
sätt ska kunna möta utmaningar och möjligheter framöver. 

Första december tillträdde också Erik Boström tjänsten 
som bibliotekschef för Humanistiska biblioteken e fter 
Helena Siesjö.  Erik har tidigare arbetat som chef för 
Samhällsvetenskapliga Biblioteken och har en forsknings
bakgrund.

– För att utvecklas behöver vi samarbeta med andra. I prak
tiken innebär det att jag behöver arbeta för att skapa fler re
lationer med fakulteterna, t.ex. samarbeten med forskning 
kring samlingar eller göra utställningar ihop, säger Erik. 

Anna Svensson utnämnd till hedersdoktor
I maj utnämndes Anna Svensson till hedersdoktor vid Hu
manistiska fakulteten. Motiveringen till utmärkelsen löd:  

“Anna Svensson har under 25 år med lyhördhet, kunskap 
och kompetens skött och förnyat den Iberoamerikanska 
samlingen till forskares och studenters gagn. Hon har ans
varat för undervisning och stöttat forskare och studenter 
i informationssökning, referenshantering och publicer
ingstrategier, samt varit drivande i tillgängliggörandet av 
forskning i utställningar och publika evenemang liksom 
inom olika forskningsprojekt. Internationellt är hon 
bibliotekets representant i det europeiska nätverket för 
dokumentation och information om Latinamerika och 
sitter i dess styrelse. Hon har genom forskning och do
kumentation synliggjort personer som på olika sätt varit 
aktiva inom det spanska och latinamerikanska området 
och hennes bibliografi är stor och varierad.” 

 

Personal

Helena Siesjö

Erik Boström

Anna Svensson

Iberoamerikanska samlingen är en specialsamling med böcker och tidskrifter från och om Spanien, Portugal och Latinamerika. 
Sedan år 2007 är Iberoamerikanska samlingen en del av Göteborgs universitetsbibliotek. Samlingen startades 1939 inom Iberoamerikanska institutet av 

Nils Hedberg, som byggde upp den genom inköp, 
donationer och bytesförbindelser med den spansk- 
och portugisisktalande världen. Den ämnesmässiga 
tyngdpunkten ligger inom samhällsvetenskap på politik och sociala förhållanden och inom humaniora 

på historia och litteratur. 

Iberoamerikanska samlingen

Antal anställda: 208
66 % kvinnor

Josefine Nelson, Helen Sjöblom, Inger Gjertsson, Stine M Ulven, Helen Lindqvist, Linnea 
Bärebring (2020). Do Interventions with Diet or Dietary Supplements Reduce the Disease A c
tivity Score in Rheumatoid Arthritis? A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. 
Nutrients, 12 (10) 
Artikel i vetenskaplig tidskrift, refereegranskad.

Håkan Carlsson, T. Torngren (2020). Understanding Library Users via Surveys and Other 
Methods  Best Practices for EvidenceBased Library Development. Journal of Library Admin
istration, 60 (8) 
Artikel i vetenskaplig tidskrift, refereegranskad.

Klas Hjortstam, Joakim Lilljegren, Anna Helga Hannesdottir (2020). Kvantitet i kvalitetens 
tjänst: verktyg för filologiska studier baserade på Språkbankens historiska material. Studier i 
Svensk Språkhistoria 15 
Paper i proceeding, refereegranskad.

Christina Nilsson, Helle Wijk, Lina Höglund, Helen Sjöblom, Eva Hessman, Marie Berg 
(2020). Effects of Birthing Room Design on Maternal and Neonate Outcomes: A Systematic 
Review. Health Environments Research & Design Journal 13 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, refereegranskad.

Emanuele Bobbio, Marie Lingbrant, Bright I Nwaru, Eva Hessman, Jukka Lehtonen, Kristjan 
Karason, Entela Bollano (2020). Inflammatory cardiomyopathies: short and longterm out
comes after heart transplantationa protocol for a systematic review and metaanalysis. 
Heart Failure Reviews 25 (3) 
Artikel i vetenskaplig tidskrift, refereegranskad.

Amanda Pettersson, David Kjellin, Thomas Palmqvist (2020). Informationssökning vid 
översiktsstudier. I Metodologi: för studier i, om och med förskolan
Kapitel i bok.

Stefan Nilsson, Joakim Öhlén, Eva Hessman, Margareta Brännström (2020) Paediatric pallia
tive care: a systematic review. BMJ Supportive & Palliative Care
Artikel i vetenskaplig tidskrift, refereegranskad.

Anna Svensson (2020) Romanister utan doktorshatt: Om Arne Lundgren och några av hans 
samtida i Göteborg. I Romanistiken i Sverige. Tradition och förnyelse 
Kapitel i bok, refereegranskad.

Lars Kullman (2020) På jakt efter den svenskamerikanske arkeologen Oscar Broneer. Medusa. 
Svensk tidskrift för antiken.
Artikel i tidskrift.

Personalens publikationer

http://t.ex


24 25

Projektet med att bygga ett nytt bibliotek som 
en del i ”Utvecklingsplan Näckrosen” är fort
farande i en förstudiefas. Sedan sommaren 
2019 pågår en arkitekttävling arrangerad av 
Akademiska Hus och under tävlingstiden 
råder sekretess.

Juryn består av representanter från Akadem
iska Hus, Göteborgs universitet (Strategiska 
fastighetsavdelningen), Universitetsbibli
oteket (överbibliotekarie och biträdande 
överbibliotekarie) Göteborgs stad (Stadsby
ggnadskontoret) och Sveriges arkitekter.

Tävlingen inleddes med en prekvalificering, 
där sju arkitektkontor valdes ut. Tävlingsup
pgiften bestod av att utforma ett förslag som 
stärker och tillför värden till såväl Göteborgs 
universitet, Akademiska Hus som till sta
den och innefattar mycket mer än att bara 
rita ett bibliotek. Det handlar också om att 

utveckla hela Näckrosenområdet, med tanke 
på stadsbild, landskapsbild, grönstruktur, 
kulturmiljö, infrastruktur och kollektivtrafik.  
De sju arkitektkontoren har lämnat in sina 
tävlingsförslag (konceptuella skisser) och 
därefter har juryn valt ut tre av dessa, som 
har arbetat vidare med mer genomarbetade 
förslag (utvecklade skisser).

Enligt den ursprungliga tidplanen skulle 
tävlingen avslutas sommaren 2020, men på    
g rund av Coronasituationen fick de täv
lande ytterligare tid för att arbeta med förs
lagen och nytt datum sattes till hösten 2020. 
Under hösten 2020 beslutade Akademiska 
Hus att pausa tävlingen till sommaren 2021 
för att tillsammans med Göteborgs univer
sitet säkerställa att det finns förutsättningar 
för att genomföra projektet, med målsättnin
gen att underlätta det kommande arbetet 
och bidra till ett lyckat projekt. 

Nytt bibliotek

Kollage: Akademiska Hus

Strategiska seminarier
I början av 2020 anordnade ledningen två 
omvärldsseminarier med inbjudna gäster, 
för bibliotekets personal. Vid det första sem
inariet deltog Karin Grönvall, riksbiblioteka
rie och chef för Kungliga biblioteket. Karin 
Grönvall berättade om Kungliga bibliotekets 
verksamhet och gav sin bild av förändringar 
i omvärlden utifrån Kungliga bibliotekets 
perspektiv.

Det andra seminariet handlade om digi
talisering och Cecilia Lindhé, föreståndare 
för Centrum för digital humaniora, presen
terade centrumets verksamhet och projekt. 
Digitalisering och arkivering av digital me
dia är centrala delar i centrumets aktiviteter 
som ligger nära bibliotekets verksamhet 
och det finns flera anledningar till att ha ett 
närmare samarbete i framtiden. 

– För UB:s del skulle det vara värdefullt att 
få hjälp med att välja vilket material som ska 
digitaliseras. Centrum för digital humaniora 
skulle också kunna fungera som förmedlare 

Karin Grönvall, riksbibliotekarie vid Kungliga biblioteket.

Arbetsmarknadsmässa STARK
I januari var det dags för STARKmäs
san som arrangeras av Högskolan i Borås. 
Mässan är en möjlighet för studenter och 
arbetsgivare att mötas. Göteborgs univer
sitetsbibliotek var på plats för att berätta 
om biblioteket, hur det är att arbeta på ett 
forskningsbibliotek och rekrytera studentm
edarbetare från biblioteksutbildningen. 
Deltagandet på mässan var lyckat och ledde 
till många ansökningar och 11 nya student
medarbetare. Totalt har biblioteket 18 
student medarbetare.

Universitetsbibliotekets monter på arbetsmarknadsmässan STARK.

Notiser från året

mellan forskare och biblioteket och bidra till 
att göra universitetsbibliotekets samlingar mer 
kända, säger Camilla Gillén, bibliotekschef för 
Digitala tjänster.
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Digitalisering av 600 års tryck

Hela den svenska tryckproduktionen från 
1400talet fram till idag ska göras digitalt 
tillgänglig. Det är målet med den avsikts
förklaring som i början av året underteck
nades av Kungliga biblioteket och universi
tetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm, 
Umeå och Uppsala.

Målet med avsiktsförklaringen är att digitali
sera och tillgängliggöra det samlade svenska 
trycket med gemensamma insatser. Det in
nebär att samtliga böcker, tidningar, tid
skrifter, läromedel och rapporter som getts 
ut i Sverige ska finnas digitalt tillgängliga.

– Som jag ser det är digitalisering av det 
svenska trycket inte helt olikt ambitionen 
med open access. Det handlar om att de 
skatter som finns i bibliotekens katakomb
er, ska göras tillgängliga för både forskare 
och allmänhet, oavsett var man befinner sig 
geografiskt, säger överbibliotekarie Morgan 
Palmqvist.

Sökuppdrag RISE
Under våren 2020 fick Team Media på 
Peda gogiska biblioteket en förfrågan från 
forskningsinstitutet RISE om att jobba med 
informationssökning i projektet Skola Hem
ma. Målet med projektet är att de negativa 
effekterna för eleverna blir så små som möj
ligt när skolans verksamhet måste förändras 
eller begränsas som en följd av spridningen 
av covid19.

Stödet från biblioteket handlade bland 
annat om att göra sökningar åt, och i nära 
samarbete med, forskare och lärare. Ar
betet resulterade bland annat i en artikel 
om forskningsbaserat stöd för att hantera 
digital distansundervisning i samband 
med Corona pandemin och ett material om 
scenario planering (en strukturerad metod 
för att planera inför en osäker framtid) som 
redan har laddats ner mer än 16 000 gånger.  

Försvarsmedicincentrum
Biomedicinska biblioteket har sedan 2006 
ett avtal med Försvarsmakten om att tillhan
dahålla bibliotekstjänster till biblioteket vid 
Försvarmedicincentrum som är lokaliserat i 
Göteborg. Biblioteket vid Försvarsmedicin
centrum är ett medicinskt fackbibliotek med 
litteratur inom trauma och akutsjukvård 
med tonvikt på militärmedicinska frågor. 
Personal från biomedicinska biblioteket har 
under 2020 bemannat biblioteket på halvtid. 
Förutom att tillhandahålla bibliotekstjänster 
i Göteborg ingår också ett ansvar för det 
nationella försvarsmedicinska biblioteket. Ett 
nytt avtal för 2021 har skrivits där uppdraget 
omfattar 40 procent av en heltid. 

Stort intresse för nätverksträff 
om systematiska översikter
Den 5 november arrangerade biblioteket 
en digital träff för nätverket Systematiska 
översikter i vetenskaplig kontext (SSIVK).

Såväl planering som genomförande av 
nätverksträffen var helt digital. Upplevelsen 
i planeringsgruppen är att detta fungerade 
alldeles utmärkt. På nätverksträffen deltog 
runt 80 bibliotekarier och informationsspe
cialister. Det stora deltagandet skvallrar om 
intresset för systematiska översiktsstudier 
runtom i landet. Bland träffens program
punkter fanns bland annat en workshop 
om fulltextsökning, presentationer om att 
skapa sökfilter, systematiska översikter som 
studentarbeten, uppdatering av systematiska 
sökningar och en journal club om kompe
tensutvecklingsfrågor, samt ett panelsamtal 
om medförfattarskap för bibliotekarier. 
Under eftermiddagen pratade Morten Sager 
(Institutionen för filosofi, lingvistik och 
vetenskapsteori), engagerat och initierat om 
hur resultat från systematiska översikter kan 
användas i praktiken.

Utställningar 
Hjalmar Söderberg och bildkonsten
Under året har bibliotekets handskrifts
avdelning medverkat i utställningen Hjalmar 
Söderberg och bildkonsten på Thielska Gal
leriet i Stockholm. Biblioteket har bidragit 
med bl.a. teckningar av Hjalmar Söderberg 
som ingår i Söderbergs arkiv på Göteborgs 
universitetsbibliotek.

400 år i Göteborgs stift – böckernas stift
På Humanistiska biblioteket har det under 
året som gått varit möjligt att se utställnin
gen 400 år i Göteborgs stift – böckernas stift. 
Utställningen är framtagen med anled
ning av att Göteborgs stift firade 400års
jubileum i april. Utställningen speglar hur 
bokutgivningens utveckling i Göteborg är 
sammanflätad med stiftet. Ett exempel är 
Göteborgspsalmboken, som troligen är den 
äldsta utgivna boken i Göteborg, tryckt hos 
Amund Grefwe år 1650. Förutom bok
historia och böcker kring stiftet, rymmer 
utställningen också handskrifter och predik
ningar.
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