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Nac⸗ AREFVER THOMAS DOSſSSINGS DD hed-

skrey jag nàgra anteckningar om honom, ay-

sedda för en wordisk minnesskrift, som skulle

utges i Danmark men som ay olika skäl dasg

Komtill stäand. En kyäll i somras läste jags upp

vad jag skrivit för en krets bibliotekarier, av

vilka de flesta var gamla vänner till honom,

Nagra ahörare bragte efterät pà tal fräsgan om

tryckning i en eller annan form. Resultatet har

blvit denna skrift, för vars publicering jas

stàâr i tacksamheéetsskuld till Syeriges allmänna

biblioteksförening.

Själv har jas kKänt en rätt stor tyekan inför

tanken att publicera mitt bidrag lösryckt fràn

det störresSammanhbang, där det endast skulle

ha varit en röst bland mänga och där tyngd-

punkten skulle ha legat pà vittnesbörd fràn

personeér, som stàtt hans verksamhbet närmare

änm jag. Mitt uppdras för minnesskriften var

endast att skildra hans förbindelser med Sye—

rige, men ramen kom att vidgas nägot. Jas

ville försöka att förklara det starka intryck

han gjorde pà oss alla, som haft Iyckan att

möta honom, att fäanga bàgot av hans person-
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lighets makt. Men det har inte Kunnat bli annat

aàm en skiss, som dessutom när den nu publi—

ceras bär märken av att säà pass manga är

förflutit, sedan den tillkom. Den fär gälla för

vad den Kan — utan nàgon överarbetning — i

väntan paà den bild, som Kommeratt tecknas

i hans eget land med langt fastare Konturer än

det stàtt i min makt att göra. Det är emellertid

min förhopphping, att även en mera utomstä-

endes syn kan ha sitt värde, när det gäller att

ge helhetsbilden nyanser. Kan vad jag skrivit

därutöver bidraga till att under tiden halla

minnet ay Thomas Dossing leyande, skulle det

vara en stor glädje för migs, sà mycket wer

som det utgör en ay de starkaste förbindelse—

länkarna i de nordiska bibliotekens syskon-

Kedja.

Februari 1954.



THOMAS DOSSING

Nagra minnenfrän entrettioarig kontakt.

Nordiskt samarbete förekommer väl pà prak-

tiskt taget alla Kulturomrâden, men det ar svart

att föreställa sig, att det Kan ha funnits mäanga

motsvarigheéter till den intensitet, med vilken

vara länders unga folkbiblioteksrörelser sökt

kontakt med varandra ända sedan 1900-talets

början. J alla de tre skandinaviska länderna

Stod bibliotekens förkämpar länge mycket iso—

lerade i Kultursamhället och dreys nästan med

naturnödyändighet att över gränserna söka

stöd och stimulans; detsamma komatt gälla

aàven Finland, sedan det blivit fritt. Vad särskilt

Danmark-Sverige beträffar var redan Andreas

Schack Steenbers inne paà denna väs — sà

tidigt som 1901 föreläste han i Uppsala om

danskt bibloteksväsen. GOkad betydelse fick

samarbeétet, när man i de bâda länderna erhöll

en central ledning för folkbiblioteksverksam-

heten. Till en början representerades därvid

Danmark av Steenbers, men vartefter hans

krafter sviktade, bley det Thomas Doôossing,
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som rychkte in paà hans plats även i de nordiska

sammanhangen. För min eéegen del träffade

jas Dossing för första gangen i KöDpenhamn

hösten 1916 pà hemresa fràän USA, där jag

genomgäatt en biblioteksskola. Jag hade se—

dan 1913 tjänstgjort som de dàâà nyutnämnda

svenska bibliotekskbonsulenternas assistent, och

det var därför naturligt för mig att göra ett

besök i Stormgade 21, där jag träffade bàde

Steenbers och Dossing. Vad Dossing angär,

som stod mig närmare i àalder, bley detta besök

upptakten till en under trettio àr aldrig avbru—

ten vänskap. Redan nàgot aàr tidigare hade han

sammanträffat med de bäda bibliotekskbonsu—

lenterna, Fredrik Hjelqvist och Knut Tynell.

Aven de bley för hela livet hans vänner, lik—

som vi alla Kände oss som bundsförvanter ſi

vàra bibliotekssträvanden.

Anda frân början etablerades mellan de stat-

liga ledningarna ett växelspel ay ömsesidiga

besök i rask följd; vi hade sà manga goda skäl

att träffas, att svepskäl inte behövde tillgripas

— annars hade vi gjort det. Varken eKkono—

miska Kriser ellex Krig har Kunnat hindra dessa

förbindelser. De fasta punkterna för vära

sammanträffanden var biblioteksföreningarnas

arsmöten, som under tioàâarsperioden 1926-36

Kompletterades ay fyra nordiska möten. Aven

pà andra sätt gjordes nätet finmaskigare. Stu—
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dieresor i bàda riktningarna befanus ofta nöd-

vandiga, och vi tillkallade varandra som före-

läsare vid vàara bibliotekssbolor. Hela den

danska skolan kKomtf.ö. under 30-talet pà upp—

repade besök till Syerige med Dossing och

Robert L. Hansen i spetsen, även den senare

en varm vän avy det nordiska samarbeétet. För

oss var det en stor glädje med dessa besök,

som — ocksâ om vi inte hade sàâ mycket remar-

Kabelt i biblioteksbänseende att bjuda danska

gäster — tillät oss att i nàgon liten màn gen—

gäãlda all den gäſtfrihet Danmark visade den

ständigt växande strömmen av studieresanude

fràm Svyerige. Det hela interfolierades till ytter-

mera visso med de feérieresor vi gjorde till var-
andras länder — d.v. s. i allmänhet var det vi

svenskar, som reste till Dnnark. Menten vinter

for Dossing faktiskt upp till de jämtländska

fjäüllen helt enkelt för att vila sig, ett säkerligen

unikt evenemans i hans livysförsel.

Omjag faàr beérätta i ordhing om nàâgra ay de

besök jas kKommerihàsg, vill jags gärna börja

med ett, som Dossing gjorde i Stockholhös—

ten 1918. Jag ser visserligen inte nàgot spàr ay

det i Biblioteksbladet,men jag har ett minnes-

stõd fõör det. Han var dàâ för första gàngen gäst

i mitt hem, och eéfteràt tog vi honom med pà

en stor fest i Stockhbolus idrottsstadionni

anledning av 200-Arsminnet ay Rarl XII:s död.
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Vid närmare bekantskap skulle jag väl inte ha

Kommit paâ en sâdan idé, men jas har intet som

helst intryck ay att Dossing skulle antytt, att

Rarl XII egentligen inte gick i hansstil. I själya

verket misstänker jag, atthan med sin mänsk-

liga bredd sSkulle Kunnat ha en givande palaver

àven med Rarl XII omdetgällt.

1921 var jag tyâ mânader i Danmark, januari

och februari. Det var alltsa under Statens

Bibliotekstilsyns första tid, och det befann sis

i en sjudande kraftutyeckling. Man fann där

tre stora arbetare i sina bästa âr: utom Thomas

Dossing var där Syend Dabl och Jorgen Banke,

under Dossings själyfallna ledarskap. Det var

en triumf för det danska folkbiblioteksväsen-

det, här Dabl Knöts till Tilsynet som biblioteks-

inspektör. Hans Kapacitet var ay en sàdan

rangklass, att han kunde riskera att ta detta

steg ut i det oyissa fràn den karriär han hade

upplagd för sis inom det vetenskapliga biblio-

teksomràdet — dit han ocksà atervände för

att utföra sin egentliga Iysuppgift. Gyerhuvud-

taget äàr de insatser som Det konslige Biblio—

teks chefer och bhlivande chefer — H. O. Lange,

Carl S. Peéetersen, Syend Dabl — gjort isitt

lands folkbibliotebsrörelse nàagot ganska ena-—

stâendeé, vittnande om den helhetssyn, som är

ett ay danskt biblioteksväsens främsta kKänne-

mãarken. Imponérande var det gnisselfria sam-—
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arbetet mellan Dossing och Dabl, som ömse—

sidigt beundrade varandras prestationer. Nagon

annan över-och underorduing än den som làg

i sakens egen natur var det aldrig talom — det

var begrepp som jag tror helt enkelt inte existe-

rade i Dossings föreställningsvärld. Möjligen far

man göra ett undantag för den gàngen, dà han

vid en morgontidig inspektion i Slagelse för—

sökbte stärka modet hos bibliotekarien och

översten Iver Gudmes städersßa — som var

dresserad att inte vãäcka honom — genom att

be henne »hälsa översten, att generalen är här».

Dahbls och Dossings arbetssätt var mycket

olika, men bàdas ay den art, som försätter

berg. Dabl arbetade oaybrutet, dagar och kyäl-

lar igenom, utan att veta vad vila ville sãga.

Dossing hade ett om mansà vill kKonstnärligt

arbetssätt med utpräglad rytmik: perioder av

forcerat arbete följdes av aterbämtningspauser.

Det säger sig självt, att en sadan arbetsmeétod

kan innebäãra ett problem för medarbetarna. A

andra sidan ärdet tydligt, att den skapande för-

maàga, den konstruktiva fantasi, som detta sàatt

att arbeta ofta âterspeglar och som Dossing i

rikt màtt ägde, var en ovärderlis tillgang för

den unga kKämpande folkbiblioteksrörelsen.

Han hade överhuvudtaget de egenskaper, som

denna dà var i trängande beboy av och fort—

farande behöver, framför allt den sällsynta
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syntesen ay realiſstisk närsyn och visionär fjärr-

syn, sinne för det möjligas konst utan att för-

lora det större màlet ursikte.

Tilsynet var centrum för det stora arbete,

som bedreys runt om i Danmark iusyfte att

fylla det ramverk, som skapats gSenombiblio—

tekslagen, med levande anda. Man mästeée

Kkommaihàg, att intet avy de avlastande organ,

som sedan Kommittill, biblioteksföreningens

sektioner, det bibliografiska Kontoret o. s.v. dà

ànnu éexisterade. Oerhört mycket tid tog bl.a.

biblioteksskolan under dessa första éexperi—

mentàr, inte minst pà grund av besvärliga

lokalförhàllanden. Av den direkta undervis-—

ningen i denna hade Dossing själyfallet pa sin

lott biblioteksadministrationen. Vad jag bäst

Kommer ihàg är emellertid en serie föreläs—

ningar, rubricerade som »Danske Kulturstrom-

ninger i det 19. Aarbundredey», men där han

helt Koncentrerade sig pà tyà rörelser, som

trots att han i väsentliga avseenden kämpat

sig fri gentemot dem dock stod hans hjärta

nära, indre missionen och grundtvigianismen.

Jag tror att dessa föreläsningar för alla

Ahörarna bley en upplevelse, detman brukar

Kalla att lära för Hvet. Med rörelse tycker jag

mig i Dossings lilla skrift om Aandsfriheden

— utsiven làngt senare pà grundval ay de

djärva föreläsningar han höll mitt under ocku—
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pationen — känna igen samma tongäangar han

dà utvecklade med sâ starkt personligt engage-

mans, bekännelsen till »den europæeiske Kul-—

turs ældgamle Arv, som ogsaa ér en dansk Arv,

som ogsaa er Grundtyigs Arv, Tankens, Troens

og Talens Frihed».

Jags kKommer fràn denna tid ocksà ihàg en

kurs för skolbibliotekarier fraän Köpenbamn,

Freéderiksberg och Gentofte — den första insitt

slas — där om kvällarna efter föreläsningarna

i den kKända skolan vid La Cours Vejſen liten

Kkrets intresserade samlades, ett avantgarde,

som uppgjorde planer för skolbibliotek av en

standard, vilken vi ännuti dag i ytterst fa fall

nàtt fram till.

Jämsides med allt annat skulle inspektionen

i hela landet skötas. Jag fick själy följa med

Dossing pà en resa i Själland och Kan vittna

om att inspektion är ett torftigt ord för vad

som försiggick. Det var en agitation avy finaste

och — vad som var viktigt vid denna tidpunkt

och vartill jags strax äaterkommer — oatkom—

ligaste art, en injektion av vitalitet och fram-

tidstro. Ständigt fördes under dessa tidiga àr

i hans väg personer, som behöyvde omvändas

eller stimuleras, och de dagar torde ha varit

lätt räknade, dà han inte vann nya vännerſàt

biblioteken. Till saken hörde, att hanm trots sin

égen utomordentliga intellektuella utrustning



saknade all övertro pà det intellektuella skik-

tets överlägsenhet. Denna inställning hade

djupa rötter hos honom. Genom sin härstam-

ning och en under ärens lopp aldrig avbruten

Kkontakt kKände han i grunden vet pà dansk

landsbygd. »Det er ikke altid de klogeste, der
har forladt Ploven», säger hanti sin utmärkta

uppsats »Vore Landsbybiblioteker» i Bogens

Verden 1918-19, där man ocksà finner en

formulering ay underlaget för hans biblioteks-

tro. »Vore Folkeopdragere har undertiden den

Fejl, at de tror, at der er en stor Afstand mel-

lem deres egen og deres Publikums Fatteevne.

Giv Folket Interesser eller find de Interesser,

Folket allerede har, og giv det saa de rette

Boger; det vil da vise sis, at Folket er langt

evnerigere, end man har dromt om.»

Gverallt där han färdades fram, Kunde han

finna anknytningar, även làngt utanför biblio—

teksrörelsens räamärken. »Jag har tusen intres-

sen», sade han en gàng. J sällsynt grad hade

han den förmaga Karlfeldt besjunger hos

Fridolin: »att tala med bönder pà böndernas

sätt och med lärde män pa latin. J hemmen

bley han under sina resor en efterlängtad gäst,

— även om värdinnorna nàgon gàng kunde

tycka, att han ägnade deras omsorger om den

mateériella välfägnaden ett tämligen förstrött

intresse. Mendi allt väsentligt hade han lätt att
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Komma överens med kvinnor, fri som han var

främ minsta skiftning ay manligt översitteri.

Det var för honom en själyklar sak att ha kvin-

norna med i allamänskliga sammanhang, och

hanm behövde aldrig tillgripa nàgot konstlat

cheévalerie som surrogat för verklis uppskatt-

ning. Vid samkvämen efter dagens inspektion

bley han den naturlisga medelpunkten. Han

fick alla att Känna sig väl till mods genom sin

hänsynsfulla omtänksamhet och vänlighet —

ofta gav han helt omärkligt ett stöd till den

som kunde behöva det. Han hade ingen svà-

righet att höra pà andra, men nästan alltid

blev det han, som fick stà för hela underbäll-

ningen. Han var en ysande berättare — även

efter högställda dansßa anspräß — med en

outtömlig fond av historier,sSom han paàett

oeftérhärmligt sätt inpassade just där de hörde

hemma och som alla bar haus égen stämpel.

Det är synd, att inte radioupptagning var upp—

funnen pà den tiden. Hade han följts av en

inspelhingsapparat, hade man kKunnat bevara

ett ovärderligt bidrag inte blott till hans egen

Kkarakteristik utan till inre dansk biblioteks-

historia, som för den period, dà han bhöll alla

tràdar i sin hand, aldris — sedan han nu är

borta — kKommer att Kunna leyandegöras pà

samma sätt som han självy skulle gjort det.

Dossing hörde nämligen till dem, för vilka »det
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levende Ord» är det naturliga uttrycksmeéedlet.

Skrev gjorde han mindre gärna. Det kan rentay

synas som nàgot av en paradox, att det blev

bibliotekssaken han Komatt ägna sina Krafter.

Man fàâr vara tacksſsam, att han inte bortrövades

av folkhögskolan, föreläsningsverksambeten

eller radion och att politiken endast fick hans

sista àr. Till synes skedde allt detta kring-

flackande utan ansträngning, fastän man

säkert skulle Kommaupptill verkligt stora tal,

om man summerade hans resemil och de tim-

mar han i samtalets form offrade för biblio—

tekssaken. J själva verket satsade han nog

under dessa âr mycket ay sina kraftreserver.

Den danska bibloteksverksamhbeten, sedd

fràn Tilsynets horisont, var i allt en stor upp—

levelse för mig som svensk: biblioteksskolan,

de stora statsunderstöden, den intensiva inspek-

tionen, centralbiblioteken och överhuvudtaget

det avancerade stadium, dâ landsbygdens bib-—

liotek börjar träda i förgrunden. Till tjus-

ningen hörde att förspränget var tillräckligt

stort för att man skulle ha mychet att lära,

menej sà stort att det verkade förlamande utan

endast stimulerancde — sà Kommer vi själva

att ha det om 5—10 àr, Kunde man nästan

alltid sãüga sis. Danmark gjorde oss den stora

tjänsten att tjäana som ett nordiskt filter för de

ameérikanska bibloteksidé0orna, mot vilkani
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sjulva verketett räãtt stort motstànd restes i Sve-

rige. Direkta hänvisningar till Amerika upptogs

ofta med en vissmisstänksambet, under det att

ett papekande ay vad Danmark astadkommit

wöttes ay respekt och ett erkännande av att vi

knappast kunde försvara att bli sittande i efter-

hand. Var själykänsla sökte vi saä gott sig göra

lät rädda genom ett envist ordande om hur

mycketlãttare det var att ordua allt i Danmark

àn i Sverige. Nàr man pà Kartan ser den sõnder-

styckade danska arkipelagen och vet vad Myl-

land rymmer av oländighet, Kan man dock

Kanske tycka, att vi varit nàgot för snara att

tilldela oss sjulva en för var sinnesfricd passande

handicap.

Efter mitt besök skrey jag nàgra artiklar om

danskt biblioteksväsen för det svenska biblio—

teksorganet Biblioteksbladet och underställde

Steenbers och Dossing mitt manuskript. Jag

hade troskyldigt talat om de stora ekonomiska

resurser den nya bibliotekslagen ställde till för-
fogande och om dess stora tänjbarhet,ksom

jag framhävde den imponerande agitatoriska

verksamhet, som bedrevs av Tilsynet. Men det

fick inte alls sägas — nu efteràt kan detväl ej

vara farligt att ayslõöja dettal! Lagen hade fien-—

der, som ansàg, att man varit alltför Lberal

mot biblioteken, och som Kundebli farliga vid

lagens revision, redan fastställd att äga rum
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tre àr efter antagandet. Vidare hade Tilsynet
inför Ministeriet förbundit sis att upphöra med

den agitation, som bedrivits av den gamla Bog-

samlingskomitén. Man fick inte längre agitera

för nya bibliotek, utan verkKsamheten mäaste

inskränkas till de redan existerande. Banbe,

som var Tilsynets »flygandes», fick faktiskt tid-

vis hàllas fjättrad vid skrivpbordet — där han

inte alls trivdes — dâ hans verkscamhbet pà ett

alltfkör pätagligt sätt bar frukt just i form av

nyodling. »At den opljſsende vVirksombed, som
Tilsynet driver, Kan virke agiterende, er en

anden Sag», skriver Steenberg till wig en aning

advokatoriskt. Ja, det trolleri,sSom Dossing

hbedrev under sina resor, var mycket riktigt »en

anden Sag». Han intalade de gamla oansenliga

biblioteken, att de var den nya bibliotekstypens

förebud och att det endast var fräßga om en
organisk utveckling. J själya verket var det

med ganska fà undantas helt nmya institu—

tioner, som stampades ur jorden,men denna

sanning utbasuneéerade man inte i onödan.

Vaàra förbindelser bley de närmaste àren allt

livligare. Vid flera tillfãllen tillkallades Dossing

för att som det danska biblioteksväsendets

främste representant informera om hur man

löst problem, inför vilka Sverige efterhand ocksà

Komatt ställas. En höÿdpunkt i det nordiska

samarbeétet bley det första nordiska biblioteks-
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mötet pà Hindsgavl 1926. Det gay alla närva-

rande — det har vi ofta hafttillfälle att kolla-

tionera — en Känsla av varbrytnins. Fràn

skilda hàll Kunde man rapportera, att förgäm-

ningarna började sprängas. Den äldre genera—

tionen sàâg ocksàâ till sin glädje en växande

skara yrkesbibliotekarier färdiga att överta

arvet. Om Dossings föredras, »Samarbejde mel-

lem forskellige Bibliotekstyper», skrev Fredrik

Hjelquvist i Biblioteksbladet, att det gay myc-

Ket mer än vad titeln antydde. »Det blevſen

översikt — i all sin rikedom pà erfarenbhets—

vunna belysande detaljer buren ay en fast och

Klar helhetssyn — över alla de fràgor, som stà

pàâ dagordningen inom danskt biblioteksväsen».

Bland de nordiska chefsbonsulenterna erkän—

des Dossing utan tyekan som primus inter

pares, ay Knut Tynell tolkat pà följande sätt:

»primus säger vĩ för att han är det, inter pures

bara för att vi själya gärna vill vara med pà

ett hörn». Det är inte överdrivet att säga, att

han framstod som huvudet högre än allt folket

— med en naturlig suveränitet i gestalt och

upptrâdande vilken endast förstärktes genom

hans absoluta frihbet fràn later — och att han

genom sin personliga auktoritet stärkt biblio—

teksrörelsens prestige i hela Norden.

Dossing var självfallet närvarande ocksà vid

det andra nordiska biblioteksmötet, i Stock-
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holm 1928, och àater är det en av de stora kar—

dinalfräagorna han tar upp till behandling:

»Samarbejde mellem storre och mindre Biblio-

tekery. Som den strates han var, läwnar han

det frontavsnitt, där segern redan vinkar, för

att sſstrida pàâ en mera kritisk punkt. Städernas

och tätorternas problem kunde i princip anses

lösta, och utyecklingen gick sin jämna gansg.

Det var i stället landsbygdens biblioteksfräga,

som erbjöõd de största svärigheterna. Han visste,

att det àterstod en lang och mödosam väg att

vandra, men hans patos bryter fram inslut-—

ackordet: »Dog, det har ogsaa sin Charmé at

se Maalet langt ude, at se nye Opgaver melde

sig till Losning. Ingen af den huværende Gene—

ration of Folkebibliotekarer behover at frygte

for at skulle opleve den Dag, da hans Bibliotek

er et fuldendt Maskineri, der gaar rundt af sig

selvy. Skulle han en skonne Dag tro at oplevye

det, turde det være ham selv, der er gaaet i Staa.

Lykkelige er alle vi nordiske Biblioteksfolk,

der er fodt under Begyndelsens ogs Ufuldkom-

menhedens Stjerne».

1929 tages han âter i anspràäk fràn svensk

sida. Det gäller denna gängen utarbetandet ay

den nya bibliotekslaßgen. Riksdagen 1929

hade fattat beslut om ändrade grunder första-—

tens understõödjande verkſsamhet, och författ-

ningstexten skulle utarbetas. Pa hemväg fràn
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en studiéresa till England slär sis Knut Tynell

i september helt enkelt ner iKöpenhamn. Jag

har fätt lana hans dasgboksanteckningar härom,

och det framgar, att han dag éfter dag sitter

pà sitt hotellrum och arbeétar för att sedan pà

Kkvällarna i detalj diskutera problemen med

Dossing. Det är alltsà ett handtag, givet pà en

avgörande punkt ay svensk bibliotekshistoria

och typiskt för den starka samhbörighets-

kanslan.

Ja, sàâà fortsätter Kontakten i olika former. J

augusti 1933 samlas vi alla àter till nordiskt

möteé, denna gàang i Oslo. Dossing talar om

»Rationalisering i Biblioteker», ett brännande

problem, ty 30-talets stora ekonomiska kris har

nàtt Norden. Han förstod — redan pà det

danska àarsmötet 1932 hade han tagit upp äm-—

hnet — att denna skulle Kommaatt betyda varga-

tider för biblioteken ksom för de flesta kul-

turinstitutioner och att man hade att vänta

Kkrav paà besparingar. Det stod lart för honom,

att det KIlokaste biblioteken Kunde göra vore att

ta saken i egen hand. Han gàr igenom alla de

moment ay arbétet, där en rationalisering är

täankbar och Kommer bl. a. in pà den viktiga

frägan omarbeétets differentierins,med »meka-
niske unge Piger» i utläningsdisken o. s.). Han

var i det avseendet tidigare ute àn man var i

nägot annat nordiskt land. Vid det svenska
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biblioteksmötet, som ägt rum nàgra dagartidi-

gare och där man ocksà haft ett föredrag om

biblioteken och den ekonomiska krisen, säges

endast att fràgan om en uppdelning av arbétet

är alltför vittgaende för att tas upp vid detta

tillktälle. — Jag har ett särskilt tydligt minne

av Dossings föredras denna gäng, inte bara pà

grund av innehàallet. Salen, där det hölls, hade

dàlis akustik, och dàâ han vilket fall som

helst var svàr att följa för andra än danskar

— och ibland även för dem — bley resultatet,

att ganska fa uppfattade vad han sade. Men

inte det minsta teckentill otälighet Kunde för—

märkas. Den nedgàende västersolen yste in

genom eétt fönster och föll över hans vackra

besjälade händer, och församlingen sattstilla,

trollbunden.

30-talets svâra àr pressade biblioteken hart,

men hade en äterskänk att ge. Lanekurvorna

stes — i alla länder för örrigt — käpprakt

uppàt. J och för sig var konstellationen mins-—

Kade anslags och öbad utläning somalltid svàr-

bemästrad, men biblioteken tog eétt jättesteg

framat i allmänhetens medvetande. J alla de

nordiska länderna Kämpar ledningarna som

lejon för att fà behàalla de statliga anslagen

ograverade, och det visar sis, att Danmark är

det land, där man Klarar anloppet bäst. Som

vanligt hänvisar mantill varandra. J Sverige,
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där man till slut fär en reduktion om inte

mindre àn 40 0, pekar man paà att den danska

reduktionen hejdats vid 10 ꝰ/0. Till gengäld

griper Dossing i sin arsberättelse 1933 ivrigt

tillfället att poängtera, att de svenska central-

biblioteksanslagen hela tiden utgätt obeskurna.

Med den nya höskonjunkturen ären närmast

före det apdra världskriget lättar trycket nasgot,

och biblioteken fartillfälle till en aterbämtning

—lyckligtvis, ty de skall snart ater sattas pà

hàrda provy.

Ixristianstad träffas vi den 18-19 ausgusti

1939 för sista gäangen före kriget. Stämningen

àr förtätad. J inspirerade ordalags tolkar Dos-

sing den starka nordiska stämning, som var

vârt värn mot den förlamande oro, somville

bemãäbktiga sig oss alla. Vi skildes utan att veta,

hur länge det skulle dröja, innan vi finge aterse

varandra. Men banden höll, och yttre hinder

övervanns. Annu sà sent som i februari 1940

var den dauska biblioteksskolan med Dossing

och Robert L. Hansen àter pà besök i Stock-

holm, och till Syeriges allmänna biblioteks-

förenings 25-arsjubileum i september 1940 Kkom

de bâda. För Dossing bley detta hans sista

beésök i Sverige som biblioteksman. Men jas

Kan i hans korta brey de närmaste ären följa

hans rastlösa verksamhet. Allt ifrän sommaren

1940 upprepas öveérallt — i de krigförande län-
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deéerna, i de ockuperade, i de skohadeée de

gàangna krisarens fenomen i förstorad skala.

Somaldrig förr söker sis människornatill bib—

lioteken. Det nationella ivet drar sig inät.

Under mörkläggningens hemmasittande och

tvungna passivitet är böckerna den storatill-

gàangen, och det som ingen agitation tidigare

Kunnat utrãtta, att göra klassikernatill Ievande

litteratur, det Sker nu som genometttrollslag.

I Danmark bley pafrestningen pà biblioteken

enorm. Men närstaten ej längre Kunde hjälpa,

förmaddes Kommunerna att satsa de ökade

bidras, som var nödvändiga för att hàlla den

svallande verksamhetenti gàng. »ILovrigt forgàr

jegs i arbejde», skrey Dossing pà vaàären 1941.

Men det Kunde ocksà undslippa honom en suck

avy tillfredsställelse över vad han varit med om

att astadKomma: »Godt, at vort biblioteksvesen

var sà relatiyt stærkt udbygget» eéller: »Godt

at vor position i almenheden er bedre end for

blot 10 àr siden». Det var en ovanlig ton hos

honom. Jag tror migs knappast ha hört den mer

aàn en gàng tidigare. Det var när han före kriget,

efter en period, daà han uppenbarligen tyckte

att det hela stàtt en smula stilla, utkläckt och

genomfört sin stora plan om den »raadigheds-

sum», som bl. a. resulterade i Folkebiblioteker—

nes bibliografiske Kontor, ett djärvyt grepp som

sãkerligen inteckats utan haus stora person-
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liga prestige. Hans glädje var sà uppenbar vid

det tillfãlle dã han berättade för mig omdetta,

att episoden pà ett alldeles sãrskilt sãtt inristats
i mitt minne jas Kommerpreécis ihàâg den
plats, där det skedde. Vi har i Sverige särskilt

anledning att erinra oss hans prestation, da det
danska exemplet häãr stimulerat till en IkKnande

organisation. — Han talar ocksàâ i ett brey om

att hiblioteken av omständigheéterna tvingats att

begagna de tryckta kKorten och centralt utarbe—

tade kataloser i mycket större utsträck-

ning än tidigare. Det betyder, att mycket

tid àatgàr till redaktionsmöten i olika kata-—

logskommittéer. »Det morsomste udvyalg er

et, der forbereder en stor monsterkatalog over

dansk litteratur fra alle tider. Udvalget bestar

af Rob. L. Allersley os mig - Carl S. Pétersen

og Aarsbo, ogs vi samles hveranden tirsdag i

mit Kontortil arbejde, kaffe og kager.»

Men wmitt i allt sitt arbete Känner Dossing

starkt det olidliga tryck, som frihetens förlust

innebär. Som sâ manga andra danskar paà Själ-

land ser han över till Ijusen pa »den anden

side», och hans tonfall Kan fà en för honom

ovanlis skiftning. Under fimbulvintern 1941

skriver han: »Idag er det mildere og sterkt

snevejr, men hvor skont det end er, længes vi

efter vären, lenges os häbery. Och en gäng

senare »Vi ser daglig Iyset fra Sverige; vi mis-
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under jer ikke, men vi glædes, fordi det er vore

venner, der bor i Iyset. Mest glædes vi, fordi der

blandt dem ogsàâ er vore nære venner, dem der

tænker som vi, og som derfor i disse àr er

forbundne med os i det, som Fröding kalder

det sorgbundne smils broderskab.“ — Han är

med pàâà den stora dansk-svenska festen i

Köpenhamus ràdhus i januari 1941, möjlig-

gjord genom en i sanning oförklarlig lapsus

fràn ockupationsmaktens sida, i det mantill-

làtit det farligaste Kontraband, som éxisterar,

att släppas in över gränsen, diktens fria folk.

Han träffar där bl.a. Hjalmar Gullbers som

läst upp sin hälsning till Danmark:

Ljuvt är för vänner att Komma hit

i bokarnas vàr eéller sommardagar,

ljuvt även dà snön sveper vintervit

sin fana kKring fält och hagar.

Dà flammari gryningen solen säâ röd,

som var det ett löfte den frambesvärjer:

ur nãtter av oro och själanõd

skall tändas en morgonglöd

i Danmarks heliga färger!

Jag skickar honom eéfteràt en ay Gullberss dikt-

samlingar, som han mycket gläder sis at —

»den virker ganske som han selv»,

24



Trots de försiktiga ordalagen i hans brey,

där hans nära nog oläsliga handstil var ett

extra skydd — han var f.ö. mycket stolt, när

censuren i stället anmärkte pà min stil — var

det nappast nàgon svârighet att uppfatta, att

hans verksamhbet ej längre gällde enbart biblio-

teken, utan »utallige sager». Till siſst sattes han

ocksàâ mycket riktigt fast. Alla hans vänner

här i Syerige greps av stor oro, men vi fick

snart underrättelsen om haus egen och hans

närmastes beundransvärda sinnesjämvikt och

heéroism. Hela hans familj fick tillfälle att visa,

att den i dessa stycken var gjord ay sammastoff

som han s,jäly. Inte minst gällde detta hans

hustru, som visade ett tyeklöst mod och en

beundransvärd seghet och optimism. Vngve

Hugso, Radiotjänsts dävarande chef, sade

till mig efter ett besbkk i Köpenhamn just

vid denna tid, att han aldris sett en män—
niskas öson stràäala som hennes, när hon

berättade om hur en sällsynt lycklig slump,

i förening med en stor portion skicklighet,

gjort det möjligt för henne och Thomas att

fà träffa varandra utanför fängelsets murar.

De oundgängliga vedermödorna under fängelse—

tiden bar han med ett upphöjt lugn, som stöd-

deés av hans stora behovslöshet i materiella ting.

Det lönade sig inte med naàgot försök att ge

honom minsta skymt av martyrgloria. »Man
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har det skam meget godt i et Fæengsel», var

hans avbeställande svar vid sàadana försök.

Och sàâ en vacker dag har vi dem bàda ſi

Stockholm. Den 11 juni 1944, en söndagsmor-—

gon, ringer han upp mig. De har Kommitkyäl-

len förut och tagits emot av motständsrörelsens

representanter i Stockholm. Deras hotellrum

äàr fyllt ay blommor, och de utstràälar en livs-

glädje, som vittnar om att de varit i stor fara.

Vi tänkte oss alla, att de Kommitför att stanna

i Sverige till Krigets slut, men fann svart, att

Thomas var ute i en viktig ambassad, att han

sKulle vidare snarast möjligt till en post »nàgon-

stans i världen». Det visade sig, att han utsetts

av Danmarks frihetsräd att representera den

danska motstäandsrörelsen i Sovjetunionen.

Hans första uppgift var att i Stockhbolm — med

sin personliga auktoritet som enda tillgang —

skaffa sig ryskt erkännande av sin ställning.

När saken var klar flös han till Moskva via

London, Nordafrißka och Främre Asien, en

làng och besvärlig omväg, men med tjusningen

att möta en ny värld. J Saharas öbensand ser

han lämningarna ay Rommels övergivna läger,

och i Teheran fär han under nàgra korta stun-

der andas ut i de persiska trädgäardarnas

paradis.

Heéla företaget var nàgot ganska oerbört.

Med skäl kunde han använda den gamla
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alsklingsfrasen fraän sin ungdom: »det yder

fantastisky». Han maste lämna sitt livsverk i

andra händer och Kasta sig inii ett fullkomligt

nytt yrke i en främmande värld. Men detföll

honom aldrig in att tala om detta som en

uppoffring éller ens Känna det sä. Och han

hade ju mycket att satsa, stora inre reserver.

Han hade sitt lidelsefulla intresse för Lvet

själy — den gâvya gudarna ger sina älsklingar

att förnimma varje das som en skapelsedag

och heéla livet som ett äventyr. Man känner

igen dessa utvalda pà den äkta ljusa naivitet,

det underbart förväntansfulla uttryck, som

deras blick och leende bevarar Iangt uppgenom

aren och som hos honom pà ett egendomligt

tjusande sätt Kontrasterade mot hans kritiska

och t. o.m. sSkeptiska intelligens. Hans intresse

gällde framför allt människor, där hans regis-

ter var stort och hans frihet fran Konvenans

bröt ner alla skrankor. Han kunde fà ut lika

mycket av samvaron med ärkebiskopen ay

Canterbury och Molotoy som med eéett problem-

barn eller en fängelsekund. Detta gav honom

en stor trygghet i tillvaron. En främmande

miljö hade därför ingenting Skrämmande för

honom. Han hadeéfatt sitt eldproy den gàngen,

dà han som skolpojke slitits loss fran den in—

vanda rytmen pà en dansk bondgàrd och plöts-
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ligt befann sig alldeles ensam i en omgivning,

daär allt var främmande för honom. Nu ärdet

ju sant, att man inte vet, hur dyrköpt den

harmoni kan ha varit, som han utsträlade.

Man maste komma ihàg, att han, trots att

yttre tecken ibland Kunde tyda pà motsatsen,

var en mycket förtegen människa i allt som

djupt angick honom själy. Jag vill gärna i det

sammanhangeétfà citera ett par ord, som han

en gàng skrey om en honom närstäende person,

som med till synes stoisk ro emotsàg en svàr

omvälyning i sitt liyv: »Màske er han ikke

inderst inde sà Ligevæegtig. Jeg siges ogsà at

være flegmatiker, hvilket turde vaere en mis—

förstäelsey. En tillgang var ocksà hans med-—

födda diplomatiska begà4ayning, som fatt en

grundlis skohing om ocksà pà ett annatfält

àn utlandsdiplomatiens. Hans sympatiska in-

ställning till det sovjetryska samhbällsexperi-

menteét var självfallet i det speéciella läget ett

sine qua non.

Hans rysslandsàr, efter Krigsslutet som det

officiella Danmarks minister, betydde manga

besök här i Sverige, nàgra gäanger Senom om—

ständigheternas makt utsträckta över ganska

lànga perioder. Trots sina manga förpliktelser

försummade han aldrig sina syensßba vänner.

Vid sina första genomresor träffade han ocksà
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de danska bibliotekarier,sSom dà befann sigi

Stockholm, framför allt Geors Krogh-Jensen.

Men det kan ju inte nekas, att biblioteken sà

smaäningom gled ut ur hans intressesfär. Man

har berättat mig ett par ganska patetiska epi-—

soder, som visar, att han under sina sista àr

knappast hade nàgon kontakt med biblioteks-

världen. Dà jag tyckt mig märka, att detta är

nàgot som manga avy haus biblioteksvänner

haft svàrt att förstà och som av nàgra kKanske

rent avy tolkats som éêtt tecken pà att hans in-

tresse ej satt sà djupt, skulle jas gärna här

vilja framföra den förklaring, som jag själy

Kommitframtill. Mitt intryck är, att lösslitan-

det fràn det som varit hans Lvsverk i själva

verket betydde ett allvarligare ingrepp än han

ville lata paskina. Nagon Kompromiss äriinett

sâdant fall Knappast tänkbar. När man söker

sätta sis in i haus situation, finner man, att

den utväg han valde förmodligen var den enda

möõjliga, den att làta en järnridàâ gà ner. Till

saken hörde ocksà dels att han visste, att biblio-

teksledhingen i Danmark lag i goda händer,

dels att hans sista hektiska àr säkerligen inte

gav honom tid att tänka pà nàgonting annat

än hur han skulle Kunna föra i hamn det svàära

uppdrag hanaàtagit sig.

Vad hans xrysslandsvistelse Kan ha givit
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honomsjälv, är svàrt att bedöma. Vi vetinte,

om Konfrontationen mellan hans »ädelKommu—

nism» och den ryska verkligheten beredde

honom besvikelser. Sanpningen torde väl ha

varit, att han i likhet med övriga diplomater

fick se ytterst litet ay det verkliga Ryssland.

Att det i mànga avyseenden var oerhört besvär—

liga àr, som bidrog att Knäcka hans hälsa, är

höjt över allt tvivel. Vi tyckte nog ocksà, när

han de sista gàangerna passerade här, att han

Aldrats. Han gick mera böjd än tidigare och

Kunde ibland ge intryck ay en gammaltesta-

mentlig profet. Men fortfarande Kunde hans

ögon strâla upp med det ljust förväntansfulla

uttrycket fràn förr. Ett stort crux var bostads-

frägan att fà ett hus till legationen stötte pà

otroliga svâarigheter. Det var i själya verket en

ytterligt Kort tid han och hans fru fick glädja

sig àt det hem déetill slutckades skapa, där

de äntligen Kunde ta emot gäster och själva

njuta en smula bekvyämlighet. Jas kKommer

ihàâg hur hyckliga de bàda varàt sitt »vidunder-

lige hus, det ex varmt, smukt og bhyggeligte

och hur Thomas' fantasi lekte med tanken att

vid legationens fester lata en liten orkester spela

frân läktaren i den stora salen. Men därav bley

intet. Sventyret var slut. Ganska kort eéfter in-

flyttningen vintern 1947 sjuknade han, och det

visade sig snart, att hans dagar var räknade.
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Vi väntade förgäves pà det meddelande, som

han brukade vara sà ivrig att sända, här han

legat sjuk: »Nu er jeg helt rask igen.» Sà dog

han làngt bort i främmandelandei stället för pà

sin gàärd i Humlebæk med dess ljuvliga träd—

gàrd, som ham älskade sà högt.
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