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Världens äldsta idrottsbibliotek
Från boksamling till modernt specialbibliotek

Anna Ekenberg & Karin Jäppinen

GIH har allt sedan grundandet 1813 haft ett eget bibliotek, vilket gör
det till världens äldsta inom idrottsområdet. Biblioteket är dessutom
Sveriges enda offentliga specialbibliotek inom gymnastik och idrott,
och den främsta uppgiften är att förse studenter, forskare och övrig personal med den litteratur de behöver i sina studier och sitt arbete. Sommaren 2013 blev GIH:s bibliotek, som ett av tre, nominerat till Årets
bibliotek i Sverige.

Personal och organisation
Fram till flytten från Hamngatan till Stadionhöjden 1945 fungerade
biblioteket mest som en boksamling, då lokalerna var otillgängligt placerade. Enligt de tidigaste bestämmelserna vilade ansvaret för biblioteket på den yngste läraren på skolan, vilket senare ändrades till ”den
läraren som var intresserad av saken”. Från 1949 åtog sig pensionerade
idrottsläraren, tillika fil. mag. Karin Ljungwaldh (f 1895) ansvaret för
biblioteket på halvtid. Ljungwaldh behöll sin befattning långt upp i åldern och pensionerades först år 1981, ett år efter att den första fackutbildade bibliotekarien anställts. Fram till 1980-talets mitt bemannades
biblioteket endast av en person, men 1985 rekryterades en ny bibliotekschef samt en biblioteksassistent. År 1997 utökades personalen med en
bibliotekarie med ansvar för bibliotekets IT-system, och året därpå tillkom ytterligare en tjänst som under en kortare period till hälften finansierades av Riksidrottsförbundet. Denna anställning var till en början
en lektörstjänst med syfte att specialbevaka och indexera artiklar i Riksidrottsförbundets tidskrifter. 2013 arbetar här fyra bibliotekarier, motsvarande 3,5 heltidstjänster.
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Bibliotekschefer under de senaste 25 åren har varit Inger Ottander
(1985–2000), Mats Hagström (2000–2012) och Lotta Haglund (2012–).

Lokalerna
I GIH:s gamla byggnad på Hamngatan 19 var biblioteket inte särskilt
tillgängligt för studenterna, och hade därför liten användning. Det var
först i och med flytten till de nya lokalerna på stadionhöjden 1945 som
biblioteket fick större betydelse för studenterna. Biblioteket fick en central placering i anslutning till föreläsningssalarna, en trappa upp i huvudbygganden, där biblioteket låg kvar till 2010.
Då den första fackutbildade bibliotekarien anställdes 1980 rustades
lokalerna upp och ny inredning köptes. En stor del av de äldre boksamlingarna placerades i magasin för att ge plats åt den kurslitteratur som
var obligatorisk i utbildningen. Lokalerna var trivsamma, men små och
trånga, och bibliotekslokalerna utökades därför successivt. Det tidigare rummet för anatomiska samlingar blev tidskriftsrum 1986 och en
lärosal blev bokmagasin och läsplats för forskare 1988, inrett med hjälp
av bidrag från AB Tipstjänst. Till detta rum flyttades de mer värdefulla böckerna ur bibliotekets samlingar. Längst ner i ett rum vid simhal-

GIH biblioteket som det såg ut ca 1985 efter upprustningen. I och med nybyggnationen 2012 omvandlades bibliotekslokalen till personalrum.
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len fanns bibliotekets kompaktmagasin, där äldre böcker och tidskrifter
förvarades.
År 2005, på önskemål från studenterna, tillkom en tyst läsesal med
ca 25 platser på samma plan som biblioteket. I och med att bibliotekets
samlingar växte och antalet studenter och anställda ökade, blev trots
detta lokalerna väldigt trånga och opraktiska de sista åren. Att samlingarna var utspridda på olika ställen, med totalt fyra olika magasin, gjorde inte arbetet lättare. Ett nytt och sammanhållet bibliotek som började
planeras redan 2004, var i högsta grad efterlängtat.
I augusti 2012 öppnade biblioteket i de nya lokalerna på entréplanet i GIH:s huvudbyggnad. Inför nybyggnationen lades mycket tid på
studiebesök på andra bibliotek, planering och inte minst diskussioner
med arkitekter, inredningsarkitekter och byggherrar. Målet var att få
ett modernt, ändamålsenligt högskolebibliotek med studenternas behov
i centrum. Resultatet är ljusa och öppna bibliotekslokaler med bekväma studieplatser och utsikt över Östermalms IP och Norra Djurgården.
Det centrala läget gör att biblioteket blivit en populär studiemiljö bland
studenterna. Eftersom utrymmet i biblioteket fortfarande är begränsat,
står endast de nyare delarna av samlingarna framme i öppna hyllor. De
äldre böckerna, samt äldre årgångar av tidskrifter, förvaras i källarplanet i ett nytt klimatanpassat kompaktmagasin.

Informationsdisk och datorplatser i bibliotekets nya lokaler 2013.
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Hösten 2013 hade biblioteket i snitt ungefär 350 besök per dag. Den
övervägande delen av besökarna är GIH:s egna studenter, och det är
inte ovanligt att se besökare med skidor, skridskor eller annan sportutrustning leta böcker bland bibliotekshyllorna. Både studenter från andra högskolor och en idrottsintresserad allmänhet hittar till biblioteket. Biblioteket får även besök av svenska och utländska forskare med
idrottshistoriskt intresse, då samlingarna innehåller unik äldre litteratur som inte finns på andra ställen. Möjligheten till fjärrlån gör att forskare och allmänhet i andra delar av landet kan få tillgång till stora delar
av GIH bibliotekets resurser och antalet fjärrutlån till andra bibliotek
är betydligt högre än det antal böcker som lånas in.

Internationellt samarbete
Biblioteket är med i de internationella nätverken som finns för bibliotek
inom idrottsområdet: Nordic Committee for Sport Libraries (NORSIB) för de nordiska idrottsbiblioteken och International Association
for Sports Information (IASI), ett internationellt nätverk för idrottsbibliotek och andra som arbetar med sportinformation. Särskilt NORSIB är ett livaktigt nätverk där deltagarna träffas vartannat år i något av
de nordiska länderna, och i övrigt håller kontakten via en mejllista och
sociala medier. Det är främst högskolebibliotek som deltar, men även
bibliotek från idrottsinstitut. Biblioteket på Norges idrettshøgskole är
mest likt GIH i rollen av specialiserat idrottsbibliotek, medan biblioteken i Danmark och Finland är delar av större universitetsbibliotek, med
de stora universitetens resurser.
Nätverkandet med andra bibliotek med idrottsinriktning har haft stor
betydelse för kunskapsutbytet gällande till exempel utländsk idrottslitteratur före internets tid. Nätverket NORSIB startade redan på tidigt
1970-tal, just med syfte att utbyta bibliografier, litteraturlistor och information om aktuella tidskrifter inom idrottsområdet. Att nätverket
än idag har stark förankring visar att det fortfarande finns ett behov av
erfarenhetsutbyte med likasinnade bibliotek. Nu är det inte längre litteraturlistor som byts, utan erfarenheter omkring uppgifter som dagens
bibliotek har, exempelvis digitala arkiv och informationsresurser.
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Samlingarna
GIH biblioteket har en omfattande samling äldre litteratur inom
idrottsområdet, med böcker från 1500-talet och framåt, vilket gör det
till en värdefull resurs för idrottshistoriska forskare.
Bibliotekets grund lades under P H Lings tid, då en mindre del av inkomsterna från sjukgymnastiken användes för att köpa in nödvändiga
bokverk inom anatomi, fysiologi samt gymnastik och fäktning. Fram
till första halvan av 1900-talet fanns inga avsatta medel för biblioteket,
utan samlingarna växte främst genom donationer, bland annat från LG
Branting, CA Georgii, John Holm, Elin Falk och Ester Svalling.
Som en konsekvens av att det saknades pengar att införskaffa modern
litteratur, var biblioteket inte särskilt användbart för skolans studenter
under denna tid. I och med flytten till nya lokaler 1945, blev förutsättningarna ändrade och biblioteket och dess samlingar kom att utnyttjas
mer aktivt av både lärare och studenter.
I början av 1990-talet fick Ove Hagelin, sedermera föreståndare för
Karolinska Institutets medicinhistoriska Hagströmerbiblioteket, uppdraget att gå igenom GIH bibliotekets stora äldre och värdefulla samlingar. Det rörde sig framförallt om donationer som till stora delar legat

Läsplats samt bokmagasin för de äldre samlingarna iordningställt 1988. Efter
nybyggnationen 2012 omvandlad till lärosal.
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nedpackade under dåliga förhållanden. I en intervju i Läkartidningen
uttalar Hagelin att han känner igen böckerna från GIH på ”lukten av
klor”, eftersom samlingen under många år förvarades i ett utrymme
vägg i vägg med GIH-badet. Hagelins arbete resulterade i en vacker volym, Kinetic Jottings (1995), där ett 100-tal av de mest intressanta titlarna i bibliotekets samlingar från 1500-talet och framåt presenteras.
År 2003 fick GIH genom en donation överta Riksidrottsförbundets
(RF) bibliotek i samband med RF:s flytt från Farsta till nya lokaler i
Idrottens Hus i Lill-Jansskogen, granne med GIH. Efter gallring och
katalogisering av denna i mångt och mycket oorganiserade samling har
den blivit ett värdefullt tillskott på tusentals volymer av framförallt äldre 1900-talslitteratur inom idrottsområdet.
GIH-bibliotekets samlingar fördes över från kortkatalog till att bli
sökbara via dator i en biblioteksdatabas mot slutet av 1980-talet. GIH:s
bibliotek gick även med i det nationella Librissamarbetet vid denna tid,
vilket innebar att man kunde söka i andra högskole- och forskningsbiblioteks bestånd via terminaldatorer.
Ett stort retrospektivt katalogiseringsarbete av bibliotekets äldre
samlingar har gjorts under 2000-talet. Det finns dock fortfarande avdelningar som är helt eller delvis okatalogiserade, bland annat en intressant historisk samling med litteratur kring sjukgymnastik, samt äldre gymnastiklitteratur på franska, tyska och andra språk. GIH:s äldre
samlingar är unika, då många titlar, framförallt bland de utländska, inte
finns på andra bibliotek i Sverige. Det är därför av största intresse att arbetet med att katalogisera dessa samlingar kan fortsätta, så att böckerna
kan göras tillgängliga för framtida forskning.
När GIH från att vara en institution under Högskolan för lärarutbildning i Stockholm blev ett självständigt lärosäte 1992 fanns stora
förhoppningar om biblioteket. Biblioteket skulle ses som ett nationellt
ansvarsbibliotek på idrottens område. Även om det aldrig blev något utnämnande till officiellt ansvarsbibliotek för idrott, så verkar biblioteket
ännu idag i liknande form och försöker hålla en god bevakning av nyutgivningarna inom idrottsområdet. Inköp av ny litteratur, både svensk
och internationell, görs fortlöpande genom att bevaka bokutgivningen
inom idrott och hälsa samt angränsande områden. Mycket köps även in
på efterfrågan från studenter och personal.
Bibliotekets samlingar och användning har ökat starkt de senaste tju-
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go åren. Bokbeståndet har vuxit från ca 40 000 volymer år 1994 till ca
60 000 volymer år 2012, och antalet utlån har ökat från ca 8000 år 1994
till ca 22 000 år 2012.

De digitala samlingarna
Den digitala utvecklingen de senaste 25 åren har gått snabbt och detta
gäller även biblioteket, där idag elektroniska tidskrifter och artikeldatabaser dominerar som källa för vetenskaplig information. År 1988 fanns
185 tryckta tidskrifter på biblioteket, inräknat både de internationella
vetenskapliga och de populärvetenskapliga titlarna. Idag, 25 år senare,
har GIH tillgång till cirka 5000 tidskrifter, varav de allra flesta vetenskapliga tidskrifter i elektronisk form.
Av de artikeldatabaser som finns på biblioteket är SportDiscus den
som är av störst betydelse för idrottsområdet. SportDiscus innehåller
artiklar ur internationella tidskrifter inom idrottsområdet, många av
dem i fulltext. För det idrottsmedicinska området är databasen PubMed den viktigaste källan. Att forskningsartiklar idag är sökbara och
tillgängliga på ett helt annat sätt än de var för 25 år sedan, underlättar
mycket för forskare och studenter som behöver aktuell litteratur inom
sina ämnesområden.

Biblioteket och publicering
Högskolebiblioteken har under 2000-talet börjat arbeta mer med publicering och tillgängliggörande av forskarnas arbeten och studenternas
uppsatser. DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är ett publiceringssystem för studentuppsatser och forskningspublikationer och ett digitalt arkiv för långsiktigt bevarande av publikationer. GIH gick med i
DiVA-samarbetet 2006. Att publikationerna ligger i DiVA gör dem mer
tillgängliga, eftersom de då hittas av sökmotorer som Google. Det finns
möjlighet att ladda upp publikationerna i fulltext när så är tillåtet, så
kallad open access.
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Bibliotekets pedagogiska roll
GIH-bibliotekets pedagogiska verksamhet startade i slutet av 1980-talet
med att man erbjöd undervisning i litteratursökning inför studenternas
examensarbeten. Sedan 1998 har informationssökning ingått som ett
schemalagt moment i forskningsmetodikkurserna, i samband med studenternas examensarbeten. År 2001 utvidgades verksamheten, då bibliotekarierna började undervisa i informationssökning även inom forskningsmetodikkurser på lägre nivåer. Utvecklingen av artikeldatabaser
och elektroniska tidskrifter samt de allt högre kraven på vetenskaplighet i studenternas examensarbeten, har gjort att biblioteket fått en viktig funktion som pedagogisk resurs, framförallt vad gäller handledning
i att söka vetenskaplig litteratur.
Som en del av den pedagogiska rollen har bibliotekarierna även deltagit i utvecklingen av högskolegemensamma styrdokument inom uppsatsskrivande.1 Samverkan med GIH:s studenter, lärare och forskare,
till exempel genom arbetet i GIH:s biblioteksråd, har varit en viktig
stöttepelare för biblioteksverksamheten. Dels för möjligheten att integrera biblioteksundervisning i utbildningen, dels även för utvecklingen
av biblioteket och dess service – från boksamling till ett modernt specialbibliotek inom området idrott och hälsa.

Framtiden
Situationen för GIH är idag helt annorlunda jämfört med för 25 år sedan,
och så även för biblioteket. Den nya tekniken och internet har revolutionerat litteraturtillgången inom högskolevärlden. Det ökade studentantalet och den nyinstiftade forskarutbildningen vid GIH gör att behovet av bibliotekets tjänster har ökat. Här står biblioteket inför en utmaning i och med de högre kraven från forskare på tillgång till ytterligare
databaser och tidskrifter. Den tidigare kopplingen till Karolinska institutet och Stockholms universitet/Lärarhögskolan kommer att fasas ut i
och med de egna doktoranderna utan anknytning till andra lärosäten.
För ett litet lärosäte som GIH är det inte enkelt att hålla en tillfredsställande nivå vad gäller tillgång till databaser och litteratur, särskilt som
forskningen är fördelad över flera olika ämnesområden, alltifrån histo-
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ria till fysiologi. Med fördelen av det lilla högskolebibliotekets närhet
och tillgänglighet är dock ambitionen att kunna tillhandahålla den litteratur och service som forskare och studenter behöver även i framtiden.

Noter
1

Exempel på högskolegemensamma styrdokument: Rånäsdokumentet – en
handledning för uppsatsskrivande studenter på GIH, samt Att ange käl-

lor - Råd och anvisningar om referenshantering till studenter på GIH
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