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N

obelbiblioteket är inrymt i Svenska
Akademiens lokaler i Börshuset, en vacker
1700-talsbyggnad intill Storkyrkan i Gamla
stan i Stockholm. I samma bygg nad finns
sedan år 2000 Nobelmuseet, som är en del av Nobelstiftelsens utåtriktade verksamhet. Alltsedan öppnandet
här 1921 har Nobelbiblioteket hållit sina samlingar tillgängliga för forskare och den litteraturintresserade allmänheten.
Biblioteket startade sin verksamhet samtidigt som
Svenska Akademien fick uppdraget att årligen utse en
mottagare av Nobelpriset i litteratur. Sully Prudhomme
tilldelades det första litteraturpriset 1901. Året innan
hade Karl Warburg, litteraturprofessor i Göteborg, utsetts till bibliotekets förste bibliotekarie, då i lokaler
vid Norra Bantorget i Stockholm. Han lade under några
år grunden till det bibliotek som idag består av närmare
200 000 volymer, mestadels modern skönlitteratur och
litterära klassiker, men också en omfattande samling
inom litteraturvetenskap, språkvetenskap och andra
närliggande humanistiska ämnen.
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Karl Warburg var Nobelbibliotekets förste bibliotekarie.

nobelbibliotekets användare

I

dag används Nobelbiblioteket främst av Akademiens ledamöter men också av litteraturkritiker,
översättare, författare och forskare. De söker sig
inte sällan till biblioteket via exempelvis den bibliografiska databasen Libris, och upptäcker då att Nobelbiblioteket är den enda samlingen i landet som har den
moderna skönlitteratur och litteraturvetenskapliga litteratur de söker. Ofta finns litteraturen på andra språk
än svenska, främst franska, engelska, tyska och spanska,
men även på italienska, portugisiska, ryska och polska.
Originalspråk prioriteras när det gäller vissa språkområden.
Biblioteket fungerar även som ett resursbibliotek för
forskare och studenter ute i landet, och fjärrlån förmedlas dagligen till andra bibliotek. Till bibliotekets utåtriktade verksamhet hör föreläsningar och seminarier
kring den samtida litteraturen, främst avsedda för folkbibliotekarier och bokbranschfolk i regionen. Nobelbiblioteket deltar även aktivt i de samarbeten kring
humaniora som utvecklats bland universitets- och
specialbibliotek i Stockholm.
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nobelbiblioteket som laboratorium

K

arl Warburg tog tidigt fasta på idén att
biblioteket skulle utvecklas till ett litterärt
laboratorium till stöd för Akademiens arbete
med Nobelpriset i litteratur. Nobelinstitutet,
som bildades för detta syfte, bestod av ett antal litteraturexperter, och var verksamt under många år. Det var ett
uttryck för de vetenskapliga ambitioner som utmärkte
hela Nobelprisarbetets grundhållning.
Arbetet bedrevs av en grupp specialister, som representerade den främsta kompetensen på sina respektive
språk- och litteraturområden, i nära dialog med både
akademiledamöterna och bibliotekets personal.
Nobelinstitutet minskade i betydelse ganska snart,
men avskaffades först på 1990-talet. Akademiens litterära kompetens hade genom åren ökat, och man ansåg att
uppgifterna kunde lösas utan särskilda sakkunniga.
Under senare tid har dock frågan åter aktualiserats, och
ett antal experter har knutits till Nobelbiblioteket för
att bevakningen av världslitteraturen skall vara så heltäckande som möjligt.
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omfattande litteraturbevakning

B

iblioteket har ett antal bibliotekarier och en
litteraturhandläggare anställda. Tillsammans
bevakar de fortlöpande samtida skönlitteratur
ute i världen via internetsidor och utgivningskataloger, men bevakningen sker också med stöd i de
omkring 150 tidningar och tidskrifter på engelska, tyska,
franska, italienska, spanska, portugisiska, polska och
ryska som biblioteket prenumererar på.
Förutom stora engelskspråkiga tidskrifter som Times
Literary Supplement, The New York Review of Books
och Granta finns en mängd ansedda tidskrifter på andra
språk: Literatur und Kritik, La Nouvelle Revue Française, Banipal, Lettre International och litterära bilagor
till tidningar som The Guardian, Le Monde, Le Figaro,
Neue Zürcher Zeitung och Die Zeit. Biblioteket prenumererar också på mindre och smalare tidskrifter,
specialiserade på en viss sorts litteratur eller med exklusiva profiler. Även språk- och litteraturvetenskapliga
forskningstidskrifter finns i hyllorna.
Biblioteket drar också fördel av de kompetenta litteraturforskare och låntagare som använder sig av biblioteket
och som alltid är välkomna med inköpsförslag. Det är
en grannlaga uppgift att bevaka all världens litteratur
och ständigt vara beredd att komplettera samlingarna
om man upptäcker tidigare förbisedda titlar eller författarskap.
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Förutom Nobelpriset delar Svenska Akademien ut ett
sextiotal andra priser till författare, dramatiker, essäister, forskare och översättare. Detta innebär särskild
bevakning av den samtida svenska och nordiska skönlitteraturen och litteraturforskningen – en viktig del av
bibliotekets arbete.
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Akademiledamöter i Nobelbibliotekets läsesal.

en plats för erfarenhetsutbyte
och samtal om litteratur

S

venska Akademien sammanträder varje torsdag under höst och vår i Börshuset, och ledamöterna – som samlas i Nobelbibliotekets läsesal timmarna före sammankomsten – får där
möjlighet att ta del av bibliotekets nyförvärv. Ett urval presenteras på läsesalens stora bord, ibland med
bifogade recensioner eller artiklar som har koppling
till den aktuella litteraturen. Det ger också tillfälle till
erfarenhetsutbyte och diskussioner kring den litteratur
som bevakas. Ledamöterna kan även lämna synpunkter
och förslag till inköp direkt till biblioteket.
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föreläsningar, samtalskvällar och bokmässor

S

jälvklart ses bibliotekets besökare och låntagare som en värdefull och kunnig samtalspart
när det gäller orienteringen i den samtida litteraturen. Utbytet med biblioteksbesökarna återspeglas i de återkommande föreläsningar och samtalskvällar som Nobelbiblioteket anordnar i Börshusets
ljusgård, där man bjuder in till litterära samtal om såväl
samtida som äldre litteratur. Det är ofta kritiker, översättare och författare som deltar i dessa litterära aftnar,
där allt från »framtidens klassiker« till »biografin som
roman eller romanen som biografi« diskuteras.
Till de utåtriktade aktiviteterna hör också deltagande
i den årliga bokmässan i Göteborg, där Svenska Akademien har en stor monter och dit många intresserade
söker sig för att delta i seminarier och lyssna till litterära
samtal. Personalen fortbildas löpande genom deltagande
i konferenser och seminarier i olika sammanhang.
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Utställningsmonter vid bokmässan i Göteborg.

nobelprisarbetet pågår hela året

N

är årets Nobelpristagare i litteratur
tillkännagivits i början av oktober, vidtar
arbetet med utskick av inbjudningar till professorer i litteratur och språk samt till ordförande i författarförbund, PEN-klubbar och motsvarande litterära akademier över hela världen, innehållande en
inbjudan att per brev föreslå kandidater till nästa års
Nobelpris.
Under våren sam manställs sedan alla förslag till en
lista, som brukar omfatta cirka 200 namn och som vid
behov komplet teras med biografier och bibliografiska
uppgifter som underlag för Nobelkommittén (bestående
av fem akademiledamöter) och övriga ledamöter. När
Nobelkommittén bearbetat förslagen får biblioteket
i uppgift att anskaffa nya översättningar och färdigställa
bibliografier. Ibland kan även utredningar och fördjupade
analyser av enskilda författarskap beställas av Nobelkommittén.
I samband med det slutliga tillkännagivandet av prisbeslutet deltar Nobelbiblioteket med ytterligare bibliografiskt arbete, utställningar och utlån till intresserade
låntagare.
Under hösten deltar biblioteket också i arbetet med
Nobelpristagarens föreläsning, vilket innebär kontakter
med översättare (i regel sådana som tidigare svarat för
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Nobelpristagaren Tomas Tranströmers diplom.

översättningar av författarens verk) till ett antal språk
förutom författarens eget. Översättningarna skall finnas
tillgängliga både digitalt på Svenska Akademiens, Nobelbibliotekets och Nobelstiftelsens respektive hemsidor och
i pappersutskrift i samband med själva föreläsningen.
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möte med pristagare

B

ibliotekets Nobelprisarbete avslutas under
Nobelveckan, vilken ofta inkluderar ett besök av
pristagaren på Nobelbiblioteket. Av de senaste
årens pristagare visade Jean-Marie Gustave Le
Clézio, Orhan Pamuk, Herta Müller och Mario Vargas
Llosa biblioteket särskild uppskattning. Att få möjlighet
att visa pristagaren bibliotekets lokaler och samlingar
är en av höjdpunkterna i samband med årets Nobelvecka
och samtidigt en avslutning på ett omfattande och ansvarsfullt litteraturarbete.
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Nobelpristagaren 2009 Herta Müller håller
sin Nobelföreläsning i Börssalen.

palmstedtsalen – en plats för forskare

U

nder Börshuset utbreder sig en labyrintisk
källare. Dit ner når endast en rest av dagsljuset genom några få fönster med tjocka glas.
Börshusets arkitekt Erik Palmstedt har lånat
sitt namn åt denna källare, vars långa rad av fem meter
höga tegelvalv skapar perspektiv, rymd och en säregen
atmosfär. I andra delar av källaren finns små utrymmen
och smala gångar. Genom åren har olika verksamheter
funnit sig tillrätta i dessa lokaler, bland annat har här
varit inrymt en smedja, som senare användes som magasin av Stadsmuseet, och Grönstedts lär en tid ha lagrat sin
konjak här.
Förutom Svenska Akademiens äldre boksamlingar
och arkiv ryms här numera ett av Nobelbibliotekets bokmagasin och en forskarsal, Palmstedtsalen, avsedd för
tiotalet litteraturforskare. Har man kvalificerade studiesyften kan man ansöka om att få tillbringa kortare eller
längre perioder där, i sällskap med den litteratur man
funnit i samlingarna. Som forskare har man tillgång till
eget skrivbord och egen bokhylla; med ett passerkort är
man fri att komma och gå som man vill. Här råder ett
lugn som främjar koncentrerad arbetsro.
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I

Palmstedtsalen finns datorer där man kan söka i
bibliotekets katalog, men även språklexika, diverse
uppslagsverk och omfattande sviter av tidskrifter
som står i hyllor tillgängliga för salens besökare.
Kritikern Klara Johansons bibliotek, som efter hennes
död 1948 överlämnades till Svenska Akademien, är också
placerat här, arrangerat efter förebild av det bokrum hon
inredde i sitt hem.
Mellan forskarna i Palmstedtsalen och bibliotekets
personal förs ständigt en dialog om samlingarnas innehåll.
För den som vill läsa mer om Palmstedtsalen rekommenderas Svenska Akademiens Handlingar, åttiosjunde
delen (Stockholm 1981) där akademiledamoten Ulf Linde
redogör för alla förvecklingar i samband med Börshusets
tillblivelse – en flera decennier lång process, som ledde
fram till att Gustaf III kunde inviga huset under högtidliga former 1776. I foajén utanför Nobelbibliotekets entré
kan den intresserade studera en byst av Palmstedt, gjord
av konstnären Jonas Forsslund.
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Kritikern Klara Johansons bibliotek, ordnat som i hennes eget hem,
finns nu i Palmstedtsalen.
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John Swedenmark: När man samlar
på sällsamma författare är det tur att
det finns ett hägn där de redan finns för
beskådan, ofta tillsammans med den
främsta sekundärlitteraturen. Ett tonfall
i en tidningskommentar tipsade mig om
Andrea Zanzotto, och nästa dag hade
jag tillgång till alla de viktiga verken i
hans författarskap. Att förekomst på
Nobelbiblioteket innebär att andra också
har koll på samma fynd, gör absolut
ingenting. Det är ju inte upptäckarära
jag söker, utan bara nya ingångar till
litteraturens förunderliga artmångfald.
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Anders Bodegård: För mitt översättararbete är Svenska Akademiens Nobelbibliotek en rikhaltig och tillgänglig källa.
Det är inrymt i de vackraste lokaler och
betjänas av de mest tillmötesgående
personer.
I några år har jag arbetat med en
nyöversättning av Gustave Flauberts
Madame Bovary. Nobelbiblioteket
har en lång rad verk av och om Flaubert
och hans Bovary. Jag har tidvis haft hans
ymniga korrespondens (6 av 9 band)
som hemlån, stående på mitt piano som
en sorts författarens närvaro.
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Nina Burton: Nobelbiblioteket är för
mig ett mångsidigt litteraturcentrum.
Genom samlingarna kan jag orientera
mig i den svenska och internationella
bokvärlden, som ofta får en extra
dimension under bibliotekets samtalskvällar. Minst lika viktiga är förstås
de mer yrkesinriktade föredragen om
olika litteraturområden.
Fast det som betytt mest för mig
personligen är nog källarens vackra
Palmstedtsal, där flera av mina egna
böcker har tillkommit.
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Agneta Pleijel: Nobelbiblioteket har
för mig i decennier varit ett andningshål, en vattenkälla och också något av
en upptäcktsresa. Här har jag funnit
svåråtkomliga böcker som jag behövt
av speciella skäl, nyutkommen och äldre
svensk litteratur av mångahanda slag.
Liksom böcker på andra språk. Att få
ta hem litteratur för studier i lugn och
ro är ovärderligt. Men också att få sitta
och läsa i det vackra biblioteksrummet.
Nobelbibliotekets personal har varit
oföränderligt hjälpsam. Biblioteket har
känts som ett andra och intimt hem. Jag har utnyttjat
det för många sorters ändamål: i min egenskap av
skönlitterär författare, som kritiker och som föredragshållare.
Låneproceduren är enkel och det tar inte lång tid
att vänta medan den skickliga bibliotekarien skyndar
iväg till de korridorer, vindar och källare där böckerna
förvaras – jag föreställer mig utrymmet för böckerna
som en gåtfull och vindlande skattkammare. Därtill
finns referenslitteraturen, tidskrifterna och indexen
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framställda på hyllor där man själv kan botanisera. Jag
vet uppriktigt sagt inte hur jag skulle ha klarat mig utan
tillgång till Nobelbiblioteket.
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Marie Silkeberg: Ett bibliotek börjar
alltid i dörren. Hur det känns att öppna
den. Den förväntan det väcker bara att
träda in över dess tröskel. Katalogens
dragningskraft. Samlingens. Känslan när
jag träder in i Nobelbibliotekets lokaler
är alltid stor ro, stor rymd, en koncentrerad yta av öppning mot låntagare. Och
sedan magasinet. Den långsträckta korridoren som leder till magasinet. Den röda
mattan som dämpar ljudet av stegen.
Magasinet som jag aldrig sett, men som
jag förstår sträcker sig från vind till
källare. Avstånden knappt märkbara i bibliotekariens
återhållna suck vid ett särskilt hyllsignum, som betyder,
förstår jag, långt bort, många trappor. Vitt. litt. etc.
Hela författarskap, hela världens litteratur. Originalspråken. De skyltade nyförvärven. Ljudet av metall, det
lätt klingande, när repet som avskiljer korridoren från
expeditionen häktas av, på. Böckerna.
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vidareläsning

Det sköna med skönlitteraturen: Introduktioner till
den samtida litteraturen på Nobelbiblioteket 1–3
red. Lars Rydquist (Stockholm 2009–2013)
Hundra år i litteraturprisets tjänst. Svenska Akademiens
Nobelbibliotek 1901–2001 av Anders Burius
(Stockholm 2002)
Klara Johansons boksamling i Svenska Akademiens
Nobelbibliotek (Stockholm 2008).
Litteraturpriset. Hundra år med Nobels uppdrag av
Kjell Espmark (Stockholm 2001)
Nobelpriset i litteratur. En introduktion av Sture Allén
och Kjell Espmark (Stockholm 2006)
Svenska Akademien från Gustaf III till våra dagar
av Bo Svensén (Stockholm 1998)
Akademien sammanträder! Ett år med De Aderton
av Helena Paulin-Strömberg och Carl Otto Werkelid
(Stockholm 2012)
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Svenska Akademien har sina lokaler i Börshuset, som ligger vid Stortorget
i Gamla stan i Stockholm. Byggnaden uppfördes under åren 1767–1778 av
Erik Palmstedt. Den nedre våningen var avsedd för Stockholmsbörsen och
övervåningen för Stockholms borgerskap. Från 1860-talet tjänstgjorde
Börssalen som stadsfullmäktiges sessionssal.
Akademien har alltid firat sin högtidsdag i Börssalen, men i övrigt har man
tidvis varit husvill. Först 1914 blev lokalfrågan löst. Man fick då genom en
donation möjlighet att för all framtid förvärva nyttjanderätten till Börshusets
övervåning inklusive Börssalen samt vinden. Definitivt flyttade man in
först 1921, då Stockholms nya stadshus stod färdigt.
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