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Sammenfatning 
 

Denne opgave har søgt at afprøve Stanley J. Slotes metode til udpegning af kassations-

kandidater indenfor en delsamling på Roskilde Universitetsbibliotek. Metoden består i at 

isolere ubenyttet materiale fra bestanden på baggrund af et objektivt kriterium: Udlånsda-

toen. Dataindsamlingen er blevet foretaget så vidt muligt efter de metodiske anvisninger. 

Kravet om fuld statistisk repræsentativitet har dog ikke kunnet opfyldes, hvorfor resulta-

terne må betragtes med varsomhed. Det vurderes dog, at undersøgelsen som en art pilot-

projekt har kunnet vise, at en udtynding af bestanden i delsamlingen breve, dagbøger, 

(selv)biografier, og memoirer (UDK-tal 929A/Z.*) ville kunne ske ved udtage dokumen-

ter, som ikke har været udlånt siden april 2001, til efterfølgende subjektiv vurdering med 

henblik på kassation. Dette ville berøre max. 2,6 pct. af udlånet. Lægges skæringspunktet 

derimod et år senere (april 2002) vil det berøre max. 6,2 pct. af udlånet. Beslutningen 

herom må primært bero på, om der er tale om akut eller nærtforestående pladsbehov. 

 

 

Indledning 
 

"...Danske forskningsbiblioteker har indtil for nylig haft en yderst moderat kassations-

praksis...". Sådan indleder Rigsbibliotekarembedets Bevarings- og kassationsudvalg de-

res betænkning fra december 1990 (Hansen et. al. 1991:9). Og på Danmarks Forsknings-

biblioteksforenings internatmøde i februar 1989 anførte udvalgets formand – førstebiblio-

tekar Lone Hansen – to grunde til at det var blevet "...interessant ikke kun at diskutere 

kassation, men også at gøre noget ved det..." (Hansen i DF-revy 1989 (4):72). For det 

første tilsagde økonomien, at bibliotekerne ikke ville kunne blive ved med at udvide i fy-

sisk henseende, og for det andet ud fra faglige overvejelser om samlingernes brugbarhed. 

Det er med andre ord nødvendigt at diskutere (og gennemføre) kassation på forsknings-

bibliotekerne såvel ud fra pladsmæssige (kvantitative) hensyn som ud fra tilgængelig-

hedsorienterede (kvalitative) hensyn. 
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Et hastigt blik over litteraturen (sammenholdt med denne forfatters egne erfarin-

ger) antyder, at kassationspraksis stadig er yderst moderat. Lærebøger, biblioteksfaglige 

tidsskriftsartikler og udgivelser fra embedsværket anlægger som oftest en normativ vin-

kel, når det anføres, at kassation (eller udtynding) er en integreret del af materialeplejen 

og bør indgå ligeså selvfølgeligt i bestandsevalueringen som eksempelvis accession. Der 

er i litteraturen derfor snarere tale om en beskrivelse af, hvordan det bør være end af, 

hvordan det faktisk er. Det er muligvis en ringe trøst, men dette forhold er hverken be-

grænset alene til Danmark eller alene til forskningsbiblioteker. Den helt centrale figur 

inden for forskningen i kassationsmetoder amerikaneren Stanley J. Slote skriver således i 

sit introduktionskapitel til bogen Weeding Library Collections bl.a.:"...In spite of the ad-

vice, it has been observed and reported that too little weeding is being practiced..." (Slote 

1997:3).  

Der kan naturligvis være mange forskellige årsager til, at regelmæssig og løbende 

kassation i forskningsbibliotekerne diskuteres en hel del mere end det praktiseres. Et 

kendetegn ved de initiativer til udtynding, som trods alt er blevet taget både nationalt og 

lokalt især i løbet af 1990erne i Danmark, har været, at de ofte var drevet af, hvad man 

kan kalde "tilfældighedernes principper". En del folkebiblioteker benyttede eksempelvis 

lejligheden til at foretage ret betydelige kassationer i forbindelse med inddateringen af 

materialebestanden i automatiserede systemer (Pors 2001:7), og noget lignende kendes 

fra forskningsbibliotekerne. Hertil kommer, at selve bestandsevalueringen som helhed og 

dermed udpegningen af kassationskandidater især på forskningsbiblioteker oftest foreta-

ges af fagreferenter, med ansvar for hver deres del af samlingen. Evalueringen bliver her-

ved personafhængig og ydermere usystematisk, fordi den er vanskelig at indarbejde i det 

daglige arbejde.  

Måske det var disse omstændigheder, som fik Rigsbibliotekarembedets Beva-

rings- og kassationsudvalg til at konstatere, at: "...De intellektuelle og følelsesmæssige 

blokeringer imod at fjerne materialer fra en samling er dog formodentlig den væsentlig-

ste hindring for en effektiv kassationspraksis..." (Hansen et.al. 1991:39). Konstateringen 

peger i hvert fald på et paradoks på nogle forskningsbiblioteker. Paradokset består i, at 

det blandt fagreferenterne er en selvfølgelighed – et signal om faglig kompetence – at 

man er først med det sidste, uden at man nødvendigvis dog overvejer pladsforholdene i 
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relation til nyindkøb. De fysiske begrænsninger er tilsyneladende ikke et spørgsmål der 

hidrører fagreferencen, ligesom materialernes tilgængelighed åbenbart er af sekundær 

betydning. Der mangler med andre ord overvejelser om sammenhængen mellem anskaf-

felses- og bevaringspolitik på den ene side og kassationspolitik på den anden side. Der 

opstår således en konflikt i mellem idealet om en attraktiv og velredigeret samling over-

for forestillingen om bøger som værdifulde vidnesbyrd om den menneskelige historie. En 

forestilling indenfor hvilken kassation næsten må opfattes som helligbrøde. Det er dette 

"helligbrøde", som i det følgende skal undersøges. 

 

 

Problemformulering 
 

Med udgangspunkt i Roskilde Universitetsbiblioteks (RUbs) delsamling af breve, dagbø-

ger, (selv)biografier, og memoirer (UDK-tal 929A/Z.*) diskuteres en kvantitativ statistisk 

orienteret kassationsmodel. Delsamlingens eventuelle særegenheder drøftes og størrelses-

forholdet mellem kernesamling og kassationskandidater undersøges. I den forbindelse 

diskuteres hvilken betydning det har for det faktiske antal af kassationskandidater hvor 

skæringspunktet fastlægges. 

 

 

”Slote-metoden” teoretisk  
 

Denne opgave tager udgangspunkt i en kvantitativ metode til udpegning af kassations-

kandidater. Metoden er udviklet af Stanley J. Slote og præsenteres i bogen Weeding 

Library Collections (Slote 1997) samt i bidrag, hvor den introduceres og diskuteres i en 

dansk kontekst (Andersen et.al. i Biblioteksarbejde 1984; Pors 1990; Pors 2001). Slotes 

bog er opbygget som en endog særdeles grundig manual, der gennemgår forslagene til 

kassationsprincipperne for forskellige typer af udlånssystemer og forskellige typer af 

samlinger. I det følgende fokuseres dog alene på en såkaldt "Computer Assisted Method" 

(Slote 1997:187 - 201) til identifikation af ubenyttede dokumenter. Hans indledende 

overvejelser tager udgangspunkt i, at næsten al kassation angiveligt foregår på baggrund 
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den enkelte bibliotekars subjektive vurdering (Slote 1997:27). Der kan meget vel være 

udarbejdet kriterier for udtynding/kassation, men en subjektiv vurdering beror i sidste 

ende på en individuel fortolkning. Det gælder begreber som "slid" og "forældelse", men 

det gælder måske i særlig grad et begreb som "ubenyttethed". Slote afviser ikke, at sub-

jektive kriterier er anvendelige, tværtimod, men han finder, at de bliver lettere at håndte-

re, hvis de i højere grad anvendes i relation til objektive data. Hans ærinde er med andre 

ord at indsamle de objektive data om de dele af en given samling, der enten ikke benyt-

tes/udlånes eller ikke har været benyttet/udlånt indenfor et tidsrum, som fastlægges sub-

jektivt. Formålet for Slote er således at identificere kassationskandidater på baggrund af 

sidste (og næstsidste) udlånsdato. (Andersen et.al. i Biblioteksarbejde, 1984:93). 

Metoden hviler for det første på en antagelse om, at udlånets karakter i et begræn-

set tidsrum – dvs. 2 til 3 år – udgør en relativt konstant størrelse. Det betyder, at et brug-

bart skøn over, hvordan den fremtidige udlånsfordeling vil tegne sig, opnås ved at se på 

den dagsaktuelle udlånsfordeling (Pors 1990:107). For det andet antages det, at alle sam-

linger kan opdeles i en kernesamling og en ikke-kernesamling, hvor kernesamlingen de-

fineres som den del, der bærer den absolutte hovedpart af udlånet. Der er ikke faste græn-

ser mellem de to størrelser: "...percentages from 95 to 98 percent have been used succes-

fully..." (Slote (1997:200). Det følger heraf, at ikke-kernesamlingen er den del, som bærer 

mellem 2 og 5 pct. af udlånet samt den litteratur, der ikke længere udlånes. Yderligere to 

nøglebegreber til forståelse af metoden skal introduceres: "Hyldetid", der defineres som 

det tidsrum en bog står på hylden mellem to på hinanden følgende udlån, og "skærings-

punkt", som adskiller den del af bestanden, der benyttes fra den del, som ikke benyttes. 

Hyldetidsbegrebet er et centralt element til at vurdere om en given bog kandiderer til kas-

sation eller ej, fordi det angiver det tidsrum, bogen har stået ubenyttet på hylden. Skæ-

ringspunktet, der er nært forbundet med kernesamlingen, fastsættes individuelt for det 

enkelte bibliotek (eller den enkelte delsamling), alt efter ambitionerne om, hvor stor en 

del af efterspørgslen bestanden skal dække. 

På baggrund af ovenstående begrebsdefinitioner er det således muligt at opstille 

en metode til ud fra objektive kriterier at identificere en (del)samlings kassationskandida-

ter, i det følgende omtalt "Slote-metoden". Dens grundprincipper kan sammenfattes i seks 

punkter: 
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1) fastsættelse af starttidspunkt for kassationsprocedure 

2) registrering af sidste udlån på et antal på successive udlån 

3) inddatering af sidste udlån i periodeinddelt skema 

4) fastsættelse af skæringspunkt 

5) udskrift af liste over dokumenter, som ikke har været udlånt siden skæringspunkt 

6) kassationskandidater vurderes mhp. udtynding af bestand 

 

Anvisningerne er summariske og yder ikke "Slote-metoden" fuld retfærdighed. For en 

fyldig redegørelse for metoden henvises til (Slote1997:191 - 201). Samtidig må det ret-

færdigvis også tilføjes, at Slote ikke giver konkrete anvisninger på, hvordan pkt. 6) skal 

praktiseres. Her er netop tale om en subjektiv vurdering beroende på den enkelte biblio-

tekar/fagreferent. I det følgende skal grundprincipperne dog uddybes i relation til i den 

problemformuleringen nævnte delsamling på Roskilde Universitetsbibliotek. Samtidig 

skal metodiske problemstillinger i forbindelse med den konkrete dataindsamling drøftes. 

I den biblioteksfaglige litteratur skelnes naturligt nok ofte mellem folke- og 

forskningsbibliotekerne, når eksempelvis spørgsmål om bestandsevaluering og materiale-

pleje diskuteres. Forskningsbibliotekernes principielle målsætning om "...at stille special-

litteratur til rådighed for forskere og andre benyttere med behov for dyberegående speci-

alviden..." (Svane-Mikkelsen 2001:38) er på Roskilde Universitetsbibliotek ekspliciteret 

til en forpligtigelse overfor to brugergrupper med betydelige men ikke nødvendigvis 

sammenfaldende behov og interesser: Ansatte forskere og undervisere på den ene side og 

studerende ved universitetet på den anden. Selvsagt står RUbs samlinger der ud over til 

rådighed for enhver bruger efter offentlighedsprincippet, som det er formuleret i Lov om 

biblioteksvirksomhed af 2000, men accessionspolitikken og vel også bibliotekets fysiske 

indretning (samt ikke mindst beliggenhed) afspejler i højere grad RUbs status af forsk-

ningsbibliotek end princippet offentlig tilgængelighed i øvrigt. 

 Det præger også delsamlingen af breve, dagbøger, (selv)biografier, og memoirer, 

som er det "empiriske" udgangspunkt for nærværende opgave. Interessen for udgivelser 

med et biografisk indhold har vel altid været til stede, men (også) i forskningsmæssig 

henseende har interessen ikke mindst for den historiske biografi været stigende indenfor 
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de seneste 10 - 15 år. Det kommer bl.a. til udtryk i antallet af historiske afhandlinger, som 

biograferer personer indenfor især politik, forskning/uddannelse, erhvervsliv og kultur. 

Professor i historie, Niels Thomsen, bemærker således allerede i 1997, at antallet af an-

meldte biografier i Historisk Tidsskrift er fire gange højere i de første fem år af 1990erne 

end i årene forud (Thomsen i Historisk Tidsskrift 1997, bd. 2:414). Denne forfatters egen 

optælling af anmeldte biografier samme steds i årene efter (1998 - 2005) viser, at tallet 

ikke er blevet mindre siden. Det er således blevet til 33 anmeldte biografiske værker i lø-

bet af 8 år. 

 Både hvad angår form og indhold har (selv)biografien, som litterær genre såvel 

som de øvrige genrer indenfor emnegruppen, ofte et vist fællesskab med mere skønlitte-

rære fremstillinger. De kan derfor læses som sådan, og bliver det formentlig også, hvis 

der ellers er nogen sammenhæng mellem oplagstal og almen udbredelse, når eksempelvis 

(eks)politikere eller andre offentligt kendte personligheder biograferes. Det betyder for-

modentlig, at brugsmønsteret i emnegruppen adskiller sig noget fra i hvert fald hovedpar-

ten af den speciallitteratur, som kendetegner et forskningsbibliotek. Et eksempel herpå er, 

at præsensbenyttelse af litteratur inden for emnegruppen erfaringsmæssigt har et meget 

lille omfang. Der gælder så at sige andre kriterier for "benyttetheden". 

Et spørgsmål om forældelse kan ligeledes byde på en række vanskeligheder. Niels 

Ole Pors (Pors 1994:105) har til afklaring opstillet tre former for forældelse: 

 

1) formel forældelse 

2) kognitiv forældelse 

3) social forældelse  

 

Anskuer man dokumenter i UDK-gruppen 929A/Z.* som faglitteratur, er begreberne 

"formel forældelse" og "kognitiv forældelse" sjældent relevante, om end det dog kan fo-

rekomme. Det er med andre ord ikke ofte, at man kan tale om egentlig udgaveforældelse 

af dokumenter indenfor kategorierne breve, dagbøger, (selv)biografier, og memoirer. Ej 

heller kan det siges at gælde, at breve, dagbøger, (selv)biografier, og memoirer kognitivt 

forældes eller falsificeres indholdsmæssigt, sådan som det vil være tilfældet for en del 

faglitteratur i mere traditionel forstand. Anderledes forholder det sig med begrebet "social 
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forældelse". Her kan man måske (igen) tale om, at emnegruppen har et vist fællesskab 

med skønlitteratur, forstået på den måde, at dokumenterne er forældede, når de ikke mere 

hjemlånes (Pors 2001:9). 

 Den valgte emnegruppe har et afgrænset og overskueligt omfang. Samlet ejer 

Roskilde Universitetsbibliotek for nærværende (medio april 2006) 6983 enheder (bøger) 

opstillet i UDK-gruppe 929A/Z.*. Heraf står 4150 bøger på åbne hylder. Resten i maga-

sin. Man kan diskutere om denne delsamling er for lille til selvstændig evaluering. Slote 

advarer på den ene side mod gruppevis kassationsprocedurer, da det forøger arbejds-

mængden og tidsforbruget. På den anden side fremhæver han, at "...serious research li-

braries should break down the classes to reflect differences i use patterns..." (Slote 

1997:211). Dette sidste kan som ovenfor nævnt siges at gælde for den valgte delsamling. 

Det har ikke været muligt at finde oplysninger om, og i givet fald hvornår der 

sidst har været gennemført en systematisk kassationsprocedure eller blot udtynding i de 

åbne hylder mhp. magasinering inden for emnegruppen. Det er indlysende, at magasine-

ring er sket, men ikke ud fra hvilke kriterier. Der er således ingen kendte sammenligneli-

ge resultater at holde den gennemførte udpegning af kassationskandidater op mod og der-

for heller ikke eksisterende erfaringer i organisationen at trække på. "Slote-metoden" 

måtte således tilpasses så at sige ad hoc.  

 Af tidsmæssige årsager var det ikke muligt, at fastsætte et starttidspunkt og deref-

ter registrere 400 - 500 på hinanden følgende udlån indenfor delsamlingen med UDK op-

stillingssignaturen 929A/Z.*, således som anvisningerne tilsiger. I stedet valgtes det at 

fastsætte et sluttidspunkt (d.1/4 2006) og derefter "gå baglæns" i bibliotekssystemet indtil 

ca. 500 på hinanden følgende udlån indenfor delsamlingen var registreret. Det må dog 

vurderes ikke at have væsentlig betydning for resultatet, da en grundantagelse ved model-

len som tidligere nævnt jo netop er, at udlånets fordelingsmæssige karakter i et begrænset 

tidsrum udgør en relativt konstant.  

Af IT-tekniske grunde, som overstiger denne forfatters kompetencer, var det ikke 

muligt direkte at aflæse tidspunktet i bibliotekssystemet. Det var derfor nødvendigt at an-

slå datoen for, hvornår der var "opsamlet" 500 på hinanden følgende udlån. Denne dato 

viste sig at være d. 1/9 2005, hvor 456 udlån indenfor den valgte emnegruppe havde fun-

det sted. Uagtet at Niels Ole Pors har anført, at "...en stikprøve på 500 på hinanden føl-
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gende udlån er et minimumskrav..." (Pors 2001:20) fandtes antallet passende. Beslutnin-

gen fandt vel også metodisk opbakning hos Slote selv, som i sine anvisninger angiver 

"...approximately 400 consecutive uses..." (Slote 1997:188) som passende.  

Imidlertid udgør indsamlingsperioden (1/9 2005 – 1/4 2006) et metodisk problem. 

I beskrivelser af grundprincipperne i "Slote-metoden" opereres eksempelvis med "...de 

første dage af januar..." (Pors, 2001:18) som indsamlingsperiode til 500 på hinanden føl-

gende udlån. Slote angiver selv – afhængigt af niveauet af brugeraktivitet –  en "normal" 

indsamlingsperiode som værende "...from a few hours to four or five days..." (Slote 

1997:214). Stadigt ihukommende, at en metodisk grundantagelse er udlånets relative 

konstante karakter indenfor et begrænset tidsrum, burde det ikke i selv udgøre et pro-

blem, men det har vist sig at have betydning for datagrundlagets reelle størrelse. En gen-

nemgang af udskriftslisten viste således, at de 456 registrerede udlån var fordelt på blot 

220 titler. Hvad der til at begynde med så ud som 456 på hinanden følgende udlån fordelt 

over 7 måneder, viste sig desværre at være kun ca. det halve af, hvad der anbefales som et 

statistisk minimumskrav. Man kan sige, at 220 titler af de 4150, som står på åbne hylder 

trods alt udgør 5,3 pct. af delsamlingen og som sådan burde kunne give i det mindste et 

fingerpeg om størrelsesforholdet mellem kernesamling og kassationskandidater. Med be-

vidstheden om de statistiske usikkerheder in mente er det da også på grundlag af dette 

ræsonnement, at undersøgelsen fortsættes. Da der netop ikke er tidligere erfaringer at 

bygge på, kan undersøgelsen anvendes som et testprojekt, hvor alle erfaringer er vigtige i 

forhold til det fremtidige arbejde. 

Skæringspunktet – dvs. den del som adskiller den aktive samling fra den ikke-

aktive – fastsattes til 97 procent. Det skete ud fra en betragtning om, at pladsproblemer 

ikke er akutte, men dog et spørgsmål, som man må forholde sig til indenfor en overskue-

lig årrække. Ligeledes vurderedes det dels ud fra de usikre oplysninger om hidtidig mate-

rialeplejepraksis og dels ud eget kendskab til samlingen, at en udtynding et sted mellem 

den beskedne og den kraftige ville være passende. Man kan sige, at som pilotprojekt er 

det væsentligt, at afprøve flere forskellige principper. Derfor skal yderpunkterne indenfor 

det område som modellen anviser også testes i det omfang det forekommer relevant i for-

hold til resultaterne af dataindsamlingen. Derfor skal alternative skæringspunkter også 

overvejes. 
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”Slote-metoden” empirisk 
 

De 220 titler fra udskriftslisten er hver især blevet inddateret og sidste udlånsdato (eller 

fornyelse) noteret. Derefter er de blevet opført i nedenstående skema: 

 

  
  

 Tabel 1: Beregning af skæringspunkt på basis af udlånsstikprøve. 
 

 

Som det ses af tabellen har 97,4 pct. af dokumenterne i stikprøven været udlånt mindst 1 

gang indenfor de seneste fem år. De resterende 2,6 pct. fordeler sig forholdsvis jævnt 

henover syvårsperioden 2000/2001 – 1994/95 (det skal bemærkes, at der i stikprøven ik-

ke var materiale med sidste udlånsdato før ultimo juli 1994. Et forhold, som måske un-

derstreger stikprøvens statistiske usikkerhed).  

Som nævnt ovenfor placeredes skæringspunktet ved 97 pct. af udlånet, hvilket be-

tyder, at skæringsdatoen fastsættes til 1/4 2001. Et dataudtræk fra bibliotekets system vi-

ser, at 662 titler af de 4150 enheder, som står på åbne hylder med opstillingssignaturen 

929.* ikke har været udlånt siden april 2001. Det betyder således, at 662/4150 x 100 % = 

15,96 pct. af delsamlingen opfylder ikke betingelsen for at tilhøre kernesamlingen. Med 

andre ord er forholdet, at de 3 pct. af delsamlingen, som ikke har udlånt i minimum 5 år 

udgør næsten 16 pct. af samlingen. Den her foretagne undersøgelses resultater afviger 

fordelingsmæssigt ikke i væsentlig grad fra andre tilsvarende undersøgelser, som refere-

Sidst udlånt i: Optælling Procent (afr.) Kumuleret pct. 
2005/06 166 75,5 75,5 
2004/05   26 11,8 87,3 
2003/04     9   4,2 91,5 
2002/03     5   2,3 93,8 
2001/02     8   3,6 97,4 
2000/01     1   0,5 97.9 
1999/00     1   0,5 98,4 
1998/99     0   0,0 98,4 
1997/98     1   0,5 98,9 
1996/97     1   0,5 99,4 
1995/96     0   0,0 99,4 
1994/95     1   0,5 99,9 
Total 220 99,9 99,9 
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res i litteraturen. Se f.eks. (Andersen et.al. i Biblioteksarbejde årg. 5, nr. 13/14:98, 1984) 

samt (Slote 1997:73). Niels Ole Pors refererer ligeledes hovedresultaterne fra en række 

både danske og udenlandske undersøgelser, som nogenlunde ensartet viser, at indenfor 

faglitteraturen gælder, at "...ikke-kernesamlingen består af ca. 15 pct. af bestanden og at 

denne kun bidrager med ca. 2 til 3 pct. af udlånet..." (Pors 1990:115). Det er på den bag-

grund en rimelig antagelse, at foreliggende undersøgelse trods den statistiske usikkerhed 

kan anvendes i testsammenhæng. 

 Ved retrospektivt at betragte udlånsfordelingen i den udførte stikprøve kunne det 

overvejes at flytte skæringsdatoen til d. 1/4 2002. Som det ses af tabel 1, ville det betyde, 

at skæringspunktet ville blive omtrent 94 pct. (93,8), men da "Slote-metoden", som tidli-

gere berørt, alene har til formål at isolere kassationskandidater kan et sådant valg også 

forsvares. Beregningen af forholdet mellem kernesamling og ikke-kernesamling bliver 

da: 738 / 4150 x 100 % = 17,78 pct. Forskellen mellem de to skæringspunkter er således 

ikke overvældende stor, når man ser på antallet af faktiske kassationskandidater, men er 

dog en overvejelse værd, hvis pladsproblemet vurderes som akut. Den kvalitative del af 

kassationsarbejdet med undersøgelse og vurdering af de enkelte identificerede kandidater 

ville ganske givet betyde, at en del af disse ville blive sat tilbage på deres hyldeplads. For 

det første, fordi en del ubenyttede dokumenter utvivlsomt fortsat må vurderes som bety-

dende og vigtige, f.eks. for at biblioteket fortsat kan leve op til sine målsætninger. Eller i 

forskningsmæssig henseende ganske enkelt må betragtes som et standardværk af blivende 

værdi. For det andet, fordi de i indledningen nævnte "...intellektuelle og følelsesmæssige 

blokeringer imod at fjerne materialer..." må antages at være fuldt ud så betydende i dag 

som ved 1990ernes begyndelse. Det er ikke kun udlånet, som har en relativ konstant ka-

rakter. Denne forfatters erfaringer, subjektive og ikke-repræsentative som de er, tilsiger at 

holdningerne blandt fagreferenter til udtyndingsmetoder, der bygger på objektive kriteri-

er, er yderst forbeholdne. Det er dog nok betinget af kulturelle omstændigheder mere end 

af praktiske. Forestillingen om, at man af vanvare, uvidenhed eller værre endnu plads-

mangel skulle kassere materiale, som senere viste sig at være uvurderligt og uerstatteligt 

hviler dels på idéen om at alle fortidens spor er potentielle kilder, dels på en idé om bibli-

otekets funktion som arkiv, depot eller måske ligefrem museum. I hverdagen er det dog 

nok ikke mange, som kommer eller har været i den situation, at have kasseret materiale, 
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som igen bliver efterspurgt og ikke kan skaffes andetsteds. Dertil fungerer såvel det in-

terurbane som internationale samarbejde bibliotekerne imellem på netop dette område for 

godt.  

Modviljen mod kassation er formentlig tæt forbundet med en opfattelse af, at bib-

lioteket uanset, hvad der står i formålsparagraffen, også har nærmest museale opgaver 

som et led i en god brugerservice (Hansen 1991:14). Kassation medfører i denne opfattel-

se en forringet samling. Netop brugerservicen er i forbindelse med materialeplejen et 

kardinalpunkt. Det er et gennemgående tema i litteraturen om kassationsprincipper, at 

"...den generelle fremtrædelse, kvalitet og harmoni i den resterende bestand [synes] at 

opmuntre til større, snarere end til mindre benyttelse..." (Andersen et.al. i Biblioteksar-

bejde årg. 5, nr. 13/14:94, 1984). Synspunktet underbygges af evalueringsrapporter fra 

amerikanske, canadiske og engelske forskningsbiblioteker, som alle beretter om markant 

øget brug af bestanden efter at have gennemført udtyndinger (Slote 1997:73 - 75). Hertil 

skal lægges den omstændighed, at eksempelvis 15 pct. af en bestand, som er inaktiv fyl-

der mere end 15 pct. på hylderne, "...fordi den litteratur som folk gider læse, er ude i cir-

kulation..." (Pors 1990:115). 

Bestandsplejen på forskningsbibliotekerne er vigtig. På en række områder af 

samme grunde som gælder folkebibliotekerne. Kassationspolitik er således ikke blot et 

spørgsmål om, hvad der bedst kan undværes, når der nu ikke er plads til det hele. Den 

skal ses i sammenhæng med accessions- og bevaringspolitikken. Ønsker vi, at forsk-

ningsbibliotekerne skal fremtræde attraktive, effektive og brugervenlige må vi forholde 

os til, hvad der er værd at bevare. 

 

 

Konklusion 
 

Denne opgave ønskede med udgangspunkt i Stanley J. Slotes objektive metode til isole-

ring af kassationskandidater, at undersøge delsamlingen af breve, dagbøger, 

(selv)biografier, og memoirer (UDK-tal 929A/Z.*) på Roskilde Universitetsbibliotek. 

Indledningsvis peges på det paradoksale i, at der blandt nogle biblioteksansatte tilsynela-

dende hersker en vis modvilje eller utryghed overfor kassationsinitiativer samtidig med at 
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god tilgængelighed, attraktive hylder og høje udlånstal forbindes god og nødvendig bru-

gerservice. Tre parametre som en række undersøgelser viser forbedres efter systematisk 

udtynding af hylderne. 

 Teoretiske og metodiske problemstillinger i forbindelse med "Slote-metodens" 

principielle anvisninger diskuteres efterfølgende, og der peges på vigtigheden af, at den 

objektive udskillelse af de ikke-aktive dokumenter ikke står alene, men forbindes med en 

kvalitativ vurdering af kassationskandidaterne. Kriterier som slid og ælde kan (og skal) 

ikke vurderes efter metoden. Dokumenter, som efter metoden må henregnes til den ikke-

aktive del, kan alligevel være en uomgængelig del af et forskningsbiblioteks bestand, hvis 

det stadig skal opfylde sine målsætninger og forpligtelser. 

 Den empiriske undersøgelse lider under statistiske usikkerheder og kan således 

alene tjene som en illustration af eller et "pilotprojekt" om metodens grundprincipper. 

Som sådan viser den, at der uden at berøre mere end ca. 3 pct. af det fremtidige brug 

kunne kasseres omtrent 16 pct. af delsamlingen, eller hvis skæringspunktet ændres til 

93,8 pct. kunne næsten 18 pct. af delsamlingen udtages til vurdering mhp. kassation. Det 

må dog også betragtes som et væsentligt resultat, at den foreliggende opgave har bidraget 

med indsigt i – og kan ses som et testprojekt i forhold til – at modificere "Slote-metoden" 

til anvendelse i sammenhæng med RUbs bibliotekssystem. Det er værdifulde erfaringer at 

have i erindring i forbindelse med bibliotekets fremtidige bestandsevalueringer og mate-

rialepleje. 
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