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The purpose of this Bachelor’s thesis is to examine how 
much and what was written in Sweden about foreign li-
braries and their design between 1916 and 1930. This is 
done by analysing articles published in the Swedish li-
brary journal Biblioteksbladet, using a combination of 
both quantitative and qualitative research methods.  
 
Firstly, the results of the quantitative approach show 
that a total of 55 articles were published on the subject, 
within the selected period. They also show who wrote 
each article, and that they mostly reported on details of 
statistics, finances, interior design and the everyday 
practical work of Public, Central and Children’s librar-
ies.  
 
Secondly, the findings from the qualitative approach, an 
interpretative reading of five of the 55 articles, reveal 
four recurring themes that illuminate the messages be-
hind the factual details in the texts.  These themes are, 
that the library should be for everyone; that Sweden, in 
some ways, had fallen behind in the development of li-
braries; that the details are shared to help build new and 
better libraries; and that libraries should adapt to suit its 
users. 
 
Finally, the combined results of these studies illustrate 
not only what the authors of the articles found to be the 
most interesting aspects of various foreign library sys-
tems, but also lend insight to the state of the Swedish li-
brary organisation and system of the time.  
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1. Introduktion och problemställning 

Att den uppbyggnad av vårt moderna, svenska biblioteksväsende som ägde rum under 

den första delen av 1900-talet skedde till stor del med hjälp av influenser, inspiration 

och idéer utifrån är vedertaget inom svensk bibliotekshistorisk forskning. 

 

Det svenska bibliotekslandskapet runt sekelskiftet och början av 1900-talet har 

beskrivits som komplext och oorganiserat. Det fanns flertalet bibliotekstyper, till 

exempel sockenbibliotek, föreningsbibliotek, läsestugor, vandringsbibliotek och 

folkbibliotek. Dessa var förvaltade av många olika aktörer, som till exempel 

folkrörelser, föreningar, kyrkor och kommuner (Torstensson 1996, s.11). Standarden 

på dessa bibliotek varierade men var ofta undermålig, med trånga lokaler, bristfällig 

inredning och begränsat utbud. Dessutom riktade sig verksamheten och beståndet vid 

de olika biblioteken huvudsakligen till moderorganisationens medlemmar. De 

moderna och offentliga folkbibliotek som vi känner idag fanns ännu inte (Lundgren, 

Myrstener & Wallin 2015, kap.6; Tynell 1931, kap.viii–x).  

 

I ett försök att för första gången från statligt håll initiera en upprustning och 

organisation av de svenska biblioteken kom 1905 ett beslut från svenska riksdagen att 

inrätta ett statsbidrag till olika lokala biblioteksverksamheter. Detta statsbidrag blev 

dock ingen större succé då det ansågs otillräckligt och reglerna för utbetalning alltför 

komplicerade. Bidraget ledde inte till den kvalitetshöjning man hade hoppats på och 

upprustningen av det svenska biblioteksväsendet kom inte riktigt igång. Vad som 

behövdes var nya, moderna åtgärder och idéer. 

 

Vart skulle man då vända sig för att hitta dessa nya och moderna idéer? På hemmaplan 

fanns de inte utan man vände istället blicken mot omvärlden, huvudsakligen till USA 

men även till våra grannländer. Nu startade på allvar en import av biblioteksidéer för 

att bistå moderniseringen av de svenska biblioteken (Frenander 2012a, s.5). 

 

I Bibliotek och folkuppfostran: anteckningar från en studieresa i Amerikas Förenta 

stater (1909) beskriver Valfrid Palmgren utförligt sin resa för att studera de allmänna 

biblioteken i USA 1907. Detta blev det första stora genombrottet för de anglosaxiska 

public library-idéerna i Sverige (Tynell 1931, s.115). Palmgrens fokus var de 
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värderingar som genomsyrade det amerikanska biblioteksarbetet. Till skillnad från de 

dåvarande svenska biblioteken var de amerikanska genomgående avsedda för alla 

samhällsmedlemmar, oavsett ålder eller status (Palmgren 1909, s.11)1.  

 

Reserapporten lade grunden till 1911 års utredning, Förslag angående statsunderstöd 

åt kommunala bibliotek, skolbibliotek och vissa riksorganisationers bibliotek, också 

författad av Palmgren. Denna utredning resulterade vidare i 1912 års 

biblioteksförordning som innebar ett ökat statligt engagemang i biblioteksfrågan och 

anammade de flesta av Palmgrens förslag om att omorganisera biblioteksväsendet 

efter den amerikanska modellen. Detta kan ses som startskottet för det moderna 

Biblioteks-Sverige. 

 

Även efter 1912 års förordning och Valfrid Palmgrens flytt till Danmark 1911 fortsatte 

inhämtandet av biblioteksidéer från utlandet, bland annat genom studieresor. Ökade 

kommunikationer mellan länder medförde större möjligheter till inhämtande och 

utbyte av kunskap och andra aktörer tog vid (Linder 1961, s.199). En viktig kanal för 

att sedan nå ut med den inhämtade kunskapen till biblioteksverksamma i Sverige blev 

Biblioteksbladet, som grundades 1916. 

 

Så, vilka slags idéer tog man med sig hem från utlandet? Mot vilka länder vände man 

sig för att hitta inspiration? Vilka var de som efter Valfrid Palmgren inhämtade och 

rapporterade om biblioteksidéer?  

 

De flesta tidigare studier inom ämnet har primärt fokuserat dels på de ideologiska 

värderingarna och ideologierna bakom biblioteksarbete och det anglosaxiska 

inflytandet vid sekelskiftet 1900 och fram till 1915, dels på bibliotekens politiska 

kontext och situation och dels dess roll som en institution utifrån diskurs- och 

maktkritiska perspektiv. Ingen studie har hittills analyserat de utländska influenserna 

                                              

1 . Hu r man refererar till verk av denna författare varierar. Hennes flicknamn var V alfrid Palmgren, som gift Valfrid Munch-

Petersen. Efter giftermålet använde V alfrid dock själv alltid formen Palmgren Mu nch-Petersen för att understryka sin egen 

identitet (Lundgren, Myrstener & Wallin 2015, s.13). Databasen Libris författarindex rekommenderar  att genomgående hänvisa  

ti l l henne som endast Munch-Petersen (http://libris.kb.se/index_browse.jsp). För enkelhetens skull, och av respekt för individen 

V al frid Palmgren, har jag valt att för varje verk använda det namn hon hade vid pu bliceringstillfället. Detta innebär att jag 

använder endast Palmgren då de texter jag refererar till är skrivna före giftemålet.  
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efter 1915 på ett systematiskt sätt. Detaljer om vad som egentligen skrevs, vem som 

skrev det och varifrån det hämtades har således inte belysts. 
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2. Syfte och frågeställningar 

I detta avsnitt presenteras undersökningens övergripande syfte, två delsyften samt 

dess frågeställningar. 

Det övergripande syftet är sammanställa en analys av de artiklar publicerade i 

Biblioteksbladet mellan 1916 och 1930 som behandlar biblioteksidéer och metoder 

från andra länder än Sverige. De två delsyftena är:  

1) Att i den första delundersökningen göra en översikt av artiklarnas innehåll och 

belysa detaljerad information.  

2) Att i den andra delundersökningen visa på underliggande och genomgående te-

man genom en närläsning av ett mindre urval av artiklarna.  

Undersökningens frågeställningar är uppdelade efter de tidigare preciserade 

delsyftena och även uppsatsens två delundersökningar. 

Frågeställningarna för den första delundersökningen lyder: 

1) Hur många artiklar om utländska biblioteksverksamheter publicerades i Biblio-

teksbladet mellan 1916 och 1930? 

2) Från vilka länder hämtade man idéer och inspiration och vilka länder förekom-

mer oftast? 

3) Vilka författade dessa artiklar och vilka var de mest förekommande författarna? 

4) Vilka olika bibliotekstyper i utlandet studerade man, och vilka bibliotekstyper 

studerades oftast? 

5) Vilka var de vanligaste ämnena och aspekterna av biblioteksverksamhet som 

lyftes fram i dessa artiklar? 

För den andra delundersökningen lyder frågeställningarna: 

1) Vilka genomgripande teman/budskap kan man urskilja genom en närläsning 

av artiklarna?  

2) Vad kan de säga oss om det svenska biblioteksväsendet under denna tidspe-

riod? 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras de tidigare studier inom svensk bibliotekshistorisk 

forskning som denna undersökning förhållit sig till. Presentationen är begränsad till 

större studier, så som avhandlingar eller böcker. Masteruppsatser och liknande ingår 

således inte.  

 

Ett antal studier har behandlat det svenska biblioteksväsendets utveckling samt 

influenser från utlandet under 1900-talets första decennier. Men, som nämnts i 

inledningen, saknas tidigare studier som på ett systematiskt och övergripande sätt 

undersöker detaljer av vad som skrevs om utländska biblioteksverksamheter till 

dåtidens biblioteksverksamma i Sverige. Det saknas också studier som undersöker 

detta ämne efter 1915. 

 

Antologin Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under hundra år (2015) 

redigerad av Anders Frenander och Jenny Lindberg, ger en grundlig inblick i och 

översikt av det svenska folkbiblioteksväsendet och den politik som har format dess 

utveckling mellan 1912 och 2012. Antologin i stort, men i synnerhet kapitlen Statens 

förhållande till folkbiblioteken, 1912-2012 av Anders Frenander, Framväxten av en 

statlig folkbibliotekspolitik i Sverige av Magnus Torstensson, Politiska diskurser om 

barnbibliotek: En jämförande analys av två statliga utredningar av Mats Dolatkhah 

och Professionen tar form- teknik och genus i fokus av Jenny Lindberg, ger en politisk, 

ideologisk och diskurskritisk inramning till min uppsats.  

 

 Magnus Torstenssons avhandling Att analysera genombrottet för de moderna 

folkbiblioteksidéerna. Exemplet Sverige och några jämförelser med USA (1996), kan 

sägas vara den studie som ämnesmässigt ligger närmast denna undersökning. 

Avhandlingen utforskar de anglosaxiska public library-idéernas inflytande på de 

beslut som formade de svenska folkbiblioteken under perioden 1890 till 1915. Kärnan 

i dessa public library-idéer menar Torstensson var principerna att biblioteket skulle 

vara till för alla, vara statligt administrerade och finansierade och att 

bibliotekslokalerna skulle vara ändamålsenliga och välkomnande.  I sin undersökning 

skriver Torstensson att han utgår både från ett strukturperspektiv likväl som ett 

aktörsperspektiv. Det betyder att han belyser såväl de politiska och samhälleliga 
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faktorer som påverkar och möjliggör bibliotekens framväxt som de olika aktörer som 

av olika orsaker verkar för biblioteken och deras handlingar samt hur dessa två 

perspektiv samspelar.  

 

Torstensson beskriver att studien speciellt utforskat aktörernas inflytande på de beslut 

som verkade för att introducera och etablera bibliotek enligt dessa nya, moderna idéer. 

Han jämför förhållandena i USA och Sverige för att analysera om det finns likheter och 

om dessa kan hjälpa till att förklara hur public library-idéerna kunde slå rot i 

respektive land. 

  

Torstensson har även analyserat de anglosaxiska och i synnerhet amerikanska 

influenserna på den svenska folkbiblioteksutvecklingen under samma tidsperiod i sitt 

kapitel Library spirit in Sweden: two missionary phases, publicerad 2005 i antologin 

Library Spirit in the Nordic and Baltic countries: Historical perspectives . 

Torstenssons fokus kan sägas vara främst de ideologiska idéerna och hans studier 

slutar tidsmässigt just där denna uppsats tar vid.  

 

Joacim Hanssons licentiatavhandling Om folkbibliotekens ideologiska identitet, en 

diskursstudie (1998) är en diskursanalytisk studie som granskar relationen mellan 

bibliotekens organisering och samhället ur ett ideologikritiskt perspektiv under de 

första decennierna av 1900-talet. Hansson analyserar samtida texter skrivna av 

ledande aktörer inom det svenska biblioteksväsendet för att utifrån dessa se om det 

finns någon specifik biblioteksideologi som går att utläsa.  

 

Intressant för frågeställningarna i denna uppsats är hur Hansson i avhandlingens 

bakgrundsavsnitt redogör för de anglosaxiska biblioteksidéernas introduktion och 

inflytande på det svenska biblioteksväsendets utveckling. Hanssons diskursanalys 

grundar sig också delvis i texter hämtade från Biblioteksbladet. 

 

Dan Anderssons avhandling Folkbibliotek makt och disciplinering (2009) undersöker 

folkbibliotekets roll som ett verktyg för maktutövning och bevarande av de styrandes 

hegemoni från början av 1900-talet och framåt. Andersson använder sig av Foucaults 

konstruktivistiska teorier om maktstrukturer och deras släktskap och samverkan för 

att påvisa hur folkbiblioteken blev en del av de institutioner som tillsammans utgör 



9 

 

den plattform genom vilka maktinnehavarna i samhället påverkade och försökte fostra 

folket, bland annat genom att styra urvalet av böcker och andra media i biblioteken.  

 

Relevant för denna uppsats är att Andersson använder sig av bland annat texter i 

Biblioteksbladet samt texter av andra, samtida personer som förekommer i denna 

undersökning. Men, i Anderssons analys har inget beaktande tagits till det mer 

praktiska biblioteksarbetet. Av intresse är också hur Andersson synliggör vilka 

makthavare och strukturer som påverkade biblioteken under den här tidsperioden.  

 

I sin avhandling På väg mot ett stadsbibliotek. Folkbiblioteksväsendets framväxt i 

Stockholm t o m 1927 (1998) ger Mats Myrstener en grundlig redogörelse för 

folkbibliotekens utveckling i Stockholm från sent 1800-tal fram till invigningen av 

Stockholms stadsbibliotek år 1928. Särskilt intressant för denna undersökning är 

Myrsteners skildring av de utländska influenser som påverkat utvecklingen av de 

stockholmska biblioteken samt beskrivningen av det lokala bibliotekslandskapet 

under de första decennierna av 1900-talet. Myrstener har även behandlat samma 

ämne i boken De första folkbiblioteken i Stockholm. Folkbibliotek och andra bibliotek 

före Stadsbibliotekets tillkomst 1928 (2008).  

 

Antologin Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn (2015) med redaktör 

Margareta Lundberg Rodin ger en omfattande översikt av Svensk biblioteksförenings 

första 100 år som förening. Skildringarna av nyckelpersoner och pionjärer inom 

rörelsen är av särskilt intresse och även beskrivningar av hur studieresor användes 

under den första tiden för att samla in kunskap om biblioteksverksamhet.  

 

Boken Böcker, bibliotek, bildning. Valfrid Palmgren Munch-Petersens liv och verk 

(2015) av Lena Lundgren, Mats Myrstener och Kerstin E. Wallin skildrar ingående 

Valfrid Palmgrens liv och verksamhet. För denna undersökning har främst 

skildringarna av Palmgren Munch-Petersens arbete för det svenska biblioteksväsendet 

och beskrivningarna av det svenska bibliotekslandskapets skick och utformning under 

den första delen av 1900-talet varit av intresse.  
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4. Metod 

I detta avsnitt redogörs för de metoder som använts för uppsatsen i stort, för insamling 

av material och för de båda delundersökningarna. Varje del presenteras i ett 

underavsnitt för sig. Först kommer en förklaring av historisk metod och källkritik följt 

av en beskrivning av hur jag gått tillväga för att samla in artiklarna som utgör 

primärkällorna för denna undersökning. Efter dessa följer en redogörelse av de 

metoder och tillvägagångssätt som tillämpats i de två delundersökningarna.  

Historisk metod och källkritik 

Ett av de mest utmärkande dragen för historisk forskning är dess iterativa natur och 

hur den, än mer än forskning inom andra områden, undviker att hålla sig till olika 

distinkta steg. Historisk forskning, kan således liknas vid en slingrande stig och 

historikern vid en slags detektiv som ständigt och reflexivt botaniserar bland källor 

(Wildemuth 2009, s.147; Josephson & Lundgren 2016, s.13).  

 

Med andra ord, historisk forskning kan ofta leda in den forskande på helt andra vägar 

än vad som var tänkt från början. Forskaren behöver således vara öppen för hur den 

iterativa processen leder vederbörande framåt under arbetet med sitt källmaterial, 

samt villig att anpassa sin metod efter det som framkommer ur materialet.  

 

Denna princip är något som tydligt kom fram under denna undersökning. Arbetet med 

denna uppsats har varit primärt empiristyrt. Innehållet i källmaterialet har fått 

utforma den slutgiltiga strukturen och lett till ändringar under arbetets gång.   

Gemensamt för all historisk forskning är att man under arbetet med sitt källmaterial 

bör förhålla sig till historisk metod och dess källkritiska kriterier. Dessa kan alla, var 

för sig, påverka källmaterialets trovärdighet (Teorell & Svensson 2007, s.24).  

 

Dessa kriterier är: 

Äkthet - är källan är autentisk eller inte? 

Närhet - i både tid och rum. Hur långt ifrån händelsen befinner sig texten tidsmässigt 

(samtidighet) och/eller författaren (centralitet)? 

Tendens - verkar källan vara sanningsenlig? 
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Beroende - kan källan själv stå som ett sanningsvittne eller är den beroende av 

uppbackning av andra källor? (Teorell & Svensson 2007, s.106)  

Insamling av källmaterial 

Primärkällorna är skrivna texter i form av artiklar publicerade i Biblioteksbladet 

mellan år 1916 och 1930. Majoriteten av artiklarna är skrivna på (dåtidens) svenska, 

men även artiklar på danska och norska förekommer.  

 

Då mina undersökningar är baserade på artiklar publicerade i Biblioteksbladet 

utfördes huvuddelen av mitt insamlingsarbete på webbsajten Projekt Runeberg 

(runeberg.org/biblblad/). Där finns alla nummer utgivna mellan 1916 och 1940 

digitaliserade och fritt tillgängliga. Tidskrifterna finns som bildfaksimiler i TIF-format 

och som OCR-läst, och därmed sökbar, e-text. 

 

Mitt tillvägagångssätt för att hitta artiklarna var att läsa igenom 

innehållsförteckningen för varje nummer inom den utvalda tidsperioden. Varje artikel 

vars titel stämde överens med kriterierna skumlästes sedan för att avgöra om den var 

relevant eller inte.  

 

Efter att ha gått igenom tre årgångar av Biblioteksbladet på detta sätt märkte jag dock, 

bland annat genom hänvisningar i redan lästa artiklar, att några relevanta texter hade 

missats. Artiklarnas titlar gav inte alltid en bra indikation på deras innehåll. Då mitt 

syfte var att analysera innehållet i alla artiklar som beskriver biblioteksverksamhet i 

andra länder än i Sverige behövde jag göra en så grundlig undersökning som möjligt, 

inom ramen för den tid som fanns tillgänglig.  

 

Jag gick därför över till att översiktligt skumläsa alla artiklar från dessa nummer, 

förutom de som har titlar som specificerar ett uteslutande ”svenskt” innehåll. Som 

komplement till genomläsningen sökte jag även i Projekt Runebergs integrerade 

sökverktyg för att gardera mig mot förbisedda texter. Jag utformade mina sökord 

utifrån formuleringar i de artiklar jag redan läst. Några exempel på sökord var 

”studieres*”, ”res* till”, ”mitt besök” och ”beskriv*”. Jag sökte även på flertalet (dåtida) 

europeiska länder, till exempel Frankrike, England, Holland och Tyskland samt på 
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USA, samt efter specifika (större) städer, till exempel Paris, New York, London, 

Amsterdam, Berlin, Manchester och Rom.  

Delundersökning 1: Överblick 

Min metod för denna delundersökning har till största delen varit kvantitativ till sin 

natur. Varje gång en relevant artikel påträffades skrevs den in i ett exceldokument där 

jag delat upp fält för publiceringsår, författare och titel. Genom detta fick jag reda på 

det sammanlagda antalet av artiklar, vilket slutgiltigen blev 55 stycken.  

 

För att få fram ytterligare information i syfte att besvara de fastställda 

frågeställningarna för delundersökningen, gjorde jag ytterligare två ytliga 

genomläsningar av alla artiklar. Under dessa läsningar noterade jag, utifrån de 

urvalskriterier som kommer att beskrivas längre fram, varje land som besöktes eller 

rapporterades om, vilka olika slags bibliotekstyper som beskrevs, och vilka olika teman 

och aspekter av biblioteksverksamhet som togs upp. Denna information lades därefter 

till i exceldokumentet.  

 

Med hjälp av den insamlade informationen skapade jag pivottabeller för att analysera 

fördelningen av innehållet uppdelat efter varje delavsnitt, vilka är tidsöversikt, 

författare, länder, bibliotekstyper och teman. Datan från pivottabellerna användes 

sedan som underlag för de diagram som använts för att tydliggöra resultatet.  

Delundersökning 2: Närläsning 

I denna del av undersökningen ville jag få det faktiska innehållet i artiklarna komma 

fram genom närläsning och låta detta utgöra grunden för min analys och på bästa sätt 

besvara de uppställda frågeställningarna. Jag valde därför tidigt bort att utgå från 

någon särskild metod där man använder en fastställd teori, till exempel diskursanalys 

utifrån Foucaults teorier.  

 

Mitt tillvägagångssätt var att först använda mig av tolkande textanalys för att sedan 

övergå till en mer tematisk och slutligen deduktiv analys. Tolkande textanalys, så 

kallad tolkningslära eller hermeneutik, handlar om att tolka texter för att förstå dem 
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och utifrån den förståelsen få fram deras betydelse (Teorell & Svensson 2007, s.99). 

För att lyckas med detta närmar man sig det utvalda materialet med en eller flera 

frågor, i detta fall primärt uppsatsens frågeställningar. Då metoden är induktiv och 

man vill lämna öppet för att ens läsning kanske resulterar i att ytterligare information 

framkommer kan det vara bra att också närma sig materialet med en bredare fråga i 

form av: vad handlar du om egentligen? (Teorell & Svensson 2007, s.100). På detta 

sätt lämnar man öppet för att innehållet i texterna styr analysen istället för 

frågeställningarna.  

 

Den hermeneutiska metoden beskrivs ofta som en spiral vilket innebär att läsarens 

förförståelse leder till upptäckter i texten och nya idéer som i sin tur bygger upp 

läsarens förförståelse som då ytterligare blir mottaglig för nya upptäckter och idéer, 

etc. Det blir en iterativ process som för tolkningen framåt och djupare.  

 

Vikström (2005) beskriver istället den hermeneutiska metoden som en båge indelad i 

tre olika moment. Detta grundar sig i teorier av Ricœur. Dessa moment, i likhet med 

den tidigare beskrivna spiralen, ska inte ses som separata stadier utan påverkar alla 

varandra i en iterativ process.  

 

I det första momentet närmar man sig texten naivt och okritiskt för att lära känna den; 

i det andra går man över till en mer metodisk analys; i det tredje avslutar man bågen 

med en ”kritiskt prövad förståelse…som för tolkningsprocessen vidare” (ss.27–28). 

Det är  dock viktigt, skriver Vikström (2005), att man trots att den initiala läsningen 

ska vara naiv, även närmar sig den tolkande läsningen med en viss förförståelse för 

den ”sak som det handlar om” (s.122). Detta för att korrekt kunna kontextualisera sin 

tolkning. Detta visar på betydelsen av att sätta sig in i tidigare forskning och texternas 

samtid.  

 

Denna bågliknelse är det som närmast efterliknar mitt tillvägagångssätt. Som bas för 

min analys har jag läst igenom de utvalda artiklarna grundligt tre gånger. Den första 

induktivt och ”naivt” för att lära känna materialet. Då en av frågeställningarna för 

detta moment specificerar att försöka urskilja genomgripande teman i artiklarna, gick 

jag i moment två, den andra genomläsningen, över till en mer tematisk analys och 

initial kodning.  
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Tematisk analys, skriver Wildemuth (2009), är också ett induktivt tillvägagångssätt  i 

vilken texternas innehåll är det som fortfarande primärt styr processen (s.298). 

Kodning, fortsätter hon, är den process i vilken du sammanfattar större partier av 

information i din data till mindre och mer kortfattade beskrivningar av innehållet  

(s.300). Detta är en process som kan ske både baserat på vad som utläses ur 

materialet, alltså induktivt, eller utifrån förutbestämda kategorier eller teman som 

man letar efter, alltså deduktivt (ss.309-310). I min analys startade jag kodningen 

induktivt.  

 

Vid den andra genomläsningen började jag notera och märka ut partier i texterna där 

jag dels tyckte att innehållet vittnade om ett bakomliggande tema, dels innehöll ämnen 

som utifrån den första läsningen tycktes vara återkommande överlag. I det här stadiet 

började jag också att tentativt ge dessa partier kortfattade beskrivningar eller rubriker 

som jag tyckte sammanfattade innehållet. Jag märkte att jag, då skapat mina första 

koder, efter ett tag gick över i en mer deduktiv process och började målmedvetet leta 

efter fler partier som kunde passa in under varje rubrik.  

 

I min tredje genomläsning var kodningsprocessen nästan genomgående deduktiv. 

Kodernas rubriker blev titlarna för de slutgiltiga temana som presenteras i 

delundersökning 2. 
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5. Urval och begränsningar 

I detta avsnitt beskrivs de  kriterier som legat till grund för de begränsningar och urval 

som tillämpats i denna uppsats. Först skildras de kriterier som avgränsat tidsperioden 

och styrt urvalet för primärkällorna. Efter detta följer två avsnitt med beskrivningar 

av urvalsprocessen för vardera delundersökning.  

Varför 1916–1930 och Biblioteksbladet? 

Tidsperioden avgränsades utifrån flertalet kriterier. Då mitt källmaterial skulle 

hämtas från Biblioteksbladet blev startåret för perioden självklar, då tidskriften först 

gavs ut 1916. Detta startår är också passande med hänsyn till den lucka i kunskapsläget 

som beskrivits, då tidigare studier främst varit inriktade på perioden 1880 fram till 

1915.  

 

Slutåret 1930 bestämdes till största del utifrån att 15 år både är en rimligt överskådlig 

period inom ramverket för en uppsats av den här storleken, men ändå tillräckligt lång 

för att kunna ge en tillräcklig bas för en översiktlig kartläggning. Perioden täcker även 

in tiden mellan två biblioteksförordningar, SFS 1912:229 och SFS 1930:015. 

 

Biblioteksbladet valdes som källa då det är Sveriges allmänna biblioteksförenings 

(S.A.B) officiella organ och alltså den kanal som biblioteksföreningen använde för att 

nå ut med information och nyheter till biblioteksverksamma i Sverige.  

Urvalskriterier för artiklarna och delundersökning 1 

Kriterierna för välja ut artiklarna blev följande. Det skulle vara faktiska artiklar, det 

vill säga texter i artikelform som har en namngiven författare. Kortare notiser, 

bokrecensioner eller dylikt togs inte med. Detta för att hitta texter med en viss 

substans och för att begränsa mig till en, inom ramarna för denna uppgift, rimlig 

storlek på källmaterialet.  

 

Artiklarna skulle i huvudsak beskriva biblioteksverksamhet i något annat land än 

Sverige. I de fall beskrivningar av svensk biblioteksverksamhet förekom skulle det 

enbart vara i syfte att jämföra med någon utländsk biblioteksverksamhet. 
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Länder noterades i de fall det fanns en beskrivning av verksamheten i det landet på 

åtminstone två till tre meningar. Förekomster av länder som rena uppräkningar utan 

medföljande beskrivning eller förklaring räknades ej med. Varje land räknades bara 

en gång per artikel även om olika bibliotek och verksamheter från samma land togs 

upp. Samma urvalsprinciper gällde sammanställningarna av bibliotekstyper och 

vanliga teman.  

Urval för delundersökning 2 

För de artiklar som användes för den andra delundersökningen, närläsningen, 

tillämpades ytterligare några urvalskriterier än de ovan nämnda. Idealet skulle ha varit 

att göra en närläsning av alla artiklar för att få en så komplett bild som möjligt av 

underliggande teman. Då mitt källmaterial blev relativt stort var det orimligt att inom 

tidsramen för den här uppgiften hinna med en närläsning av dem alla. Det blev 

följaktligen nödvändigt att begränsa mig till ett mindre antal artiklar.  

 

För att de tolkande och tematiska analyserna ändå skulle baseras på texter som var så 

representativa för materialet i stort som möjligt, har jag använt mig av resultatet från 

den första delundersökningen för att göra mina val. Det innebär att jag i mitt urval tog 

hänsyn till vilka författare, länder och bibliotekstyper som var mest förekommande i 

alla artiklar och sedan valt ut artiklar skrivna av och om dessa.  

 

Jag valde även en artikel som behandlar biblioteksverksamhet i något av de mer sällan 

förekommande länderna. Detta för att jag trots det begränsade antalet artiklar ville 

undersöka om de teman som utlästes i artiklarnas innehåll var återkommande, oavsett 

ursprungsland.  

 

Det slutliga antalet artiklar för närläsningen blev fem. Titlarna presenteras i avsnittet 

för den delundersökningen. 
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6. Bakgrund 

I detta avsnitt ges en kortare historisk bakgrundsbeskrivning av några av de delar av 

svensk bibliotekshistoria som kan vara till nytta som en förförståelse för att ta till sig 

resultaten av undersökningen. Avsnittet börjar med en allmän översikt av det svenska 

bibliotekslandskapet från sekelskiftet 1900 och framåt till slutet av 1920-talet. Detta 

följs av ett avsnitt som beskriver Biblioteksbladets historia, för att ge en beskrivning 

av och förförståelse för den tidskrift som använts som källa för undersökningen. 

 

Utöver den tidigare presenterade forskningen har jag som underlag för det här 

avsnittet använt mig av ytterligare källor. Folkbiblioteken (1931) av Knut Tynell ger en 

översikt av det svenska bibliotekslandskapets utveckling från sent 1800-tal och 

framåt. Bibliotek och folkuppfostran (1909) är Valfrid Palmgrens beskrivning och 

rapport av sin resa där hon studerade biblioteksväsendet i USA. Antologin Idéer och 

resultat: nordiska biblioteksuppsatser tillägnade Ingeborg Heintze (1961), redigerad 

av Bengt Holmström och Märta Sjögreen, innehåller flertalet texter skrivna av 

biblioteksverksamma i Norden under den första halvan av 1900-talet. Ur denna 

antologi har jag främst förhållit mig till kapitlet När vi började (1961) skrivet av Greta 

Linder, vilket beskriver hennes engagemang i det svenska biblioteksväsendet.  

 

Ett antal offentliga tryck har också använts. Dessa är 1911 års utredning Förslag 

angående de åtgärder, som från statens sida böra vidtagas för främjandet af det 

allmänna biblioteksväsendet i Sverige av Valfrid Palmgren, 1912 års 

biblioteksförfattning SFS 1912:22 och SOU 1924:5 Betänkande med utredning och 

förslag angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet.  

Det svenska bibliotekslandskapet 

I det här avsnittet ges en kortare bibliotekshistorisk beskrivning med fokus på 

utvecklingen av de moderna folkbiblioteken från sekelskiftet 1900 och framåt till 1930 

års biblioteksförordning. 

 

Vilken specifik händelse eller tidpunkt som kan anses vara startskottet för de moderna 

svenska folkbiblioteken finns det skilda åsikter om men övervägande konsensus är att 

deras utveckling startade någon gång under de första 15 åren av 1900-talet, och i 
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synnerhet i samband med 1912 års biblioteksförordning. Se till exempel Hansson 

(1998, s.89) och Frenander (2012a, s.6). 

 

Som beskrivet i inledningen var det svenska folkbibliotekslandskapet kring 

sekelskiftet och i början av 1900 brokigt och fördelat på flera olika aktörer och 

bibliotekstyper. Staten hade vid den här tiden ingen hand med i spelet, utan 

folkbiblioteken var främst en fråga för privata aktörer, som till exempel föreningar, 

folkrörelser och även kommuner, som ett verktyg för deras respektive 

folkbildningsarbete (Hansson 1998, s.91; Frenander 2012b, s.24; Torstensson 1996, 

s.11). De bibliotek som fanns var, förutom de vetenskapliga biblioteken, främst riktade 

mot de minst bemedlade och utbildade eller mot specifika grupper, som till exempel 

medlemmar i arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen eller studentföreningar (Palmgren 

1909, s.11; Torstensson 1996, s.143; Lundgren, Myrstener & Wallin 2015, s.81). Dessa 

bibliotek var alltså inte allmänna i det att de välkomnade alla grupper i samhället och 

det saknades även samordning mellan de olika aktörerna (Frenander 2012b, s.24; 

Tynell 1931, ss.89–90).  

 

Det upplevdes också att det fanns ett gap mellan de befintliga folkbiblioteken och de 

vetenskapliga biblioteken samt en brist på bibliotekstyper som välkomnade 

medelklassens behov och intresse av bildning och nöjesläsning (SFS 1912:229, s.60; 

Lundgren, Myrstener & Wallin 2015, s.81). En upprustning och omorganisation av 

biblioteken ansågs nödvändig för att de skulle bli fungerande institutioner som 

uppfyllde de krav och önskemål man hade på bibliotek.  

 

År 1905 kom, som tidigare nämnts, ett beslut från riksdagen om statsbidrag till 

biblioteksverksamheter. Trots förhoppningar blev denna åtgärd inte någon större 

framgång och man började än mer vända sig utanför Sveriges gränser efter inspiration 

(Frenander 2012a, s.5). Man hade redan vid mitten på 1800-talet börjat titta mot 

framför allt USA och Storbritannien för idéer om biblioteksverksamhet men det är 

först i och med Valfrid Palmgrens studieresa till USA samt statliga utredning som tiden 

verkar ha varit mogen för dessa idéer att slå igenom i Sverige (Hansson 1998, ss.81–

82; Torstensson 1996, s.21; Tynell 1931, s.114, Torstensson 2001, s.145).  
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I sin bok, Bibliotek och folkuppfostran (1909), beskrev Palmgren entusiastiskt de 

amerikanska allmänna biblioteken (public libraries) och deras verksamhet. I motsats 

till bibliotek i Europa som antingen riktade sig enbart mot forskare och studenter eller 

”det så kallade folket, det vill säga de minst lärda i samhället” är de amerikanska 

biblioteken anpassade till alla och vill ”tillgodose allas kraf och önskningar” (Palmgren 

1909, s.11).  

 

Palmgren (1909) framhävde också särskilt betydelsen av att biblioteken är 

finansierade av offentliga medel och har praktiska och funktionella byggnader och 

lokaler (s.9). I sin efterföljande statliga utredning, kritiserar Palmgren det svenska 

biblioteksväsendets standard och brist på ”enhetlig organisation” (s.43) och föreslår 

ändringar starkt influerade av de amerikanska public library-idéerna. För att 

biblioteken ska bli allmänna på riktigt och att man ska kunna möta de krav moderna 

bibliotek ställer på såväl verksamheten som lokalerna bör de finansieras av offentliga 

medel (Palmgren 1911, s.5). Visionen var att biblioteket skulle bli en 

folkbildningsinstitution som kunde följa och tjäna individen från vaggan till graven. 

 

Palmgrens utredning ledde fram till 1912 års biblioteksförfattning (SFS 1912:229) som 

lade ”grunden för statens engagemang i folkbiblioteken” (Frenander 2012b, s.29). 

Författningen innebar höjda belopp för statsbidragen och att fler bibliotekstyper nu 

kunde ansöka om dem, till exempel skolbibliotek. En bibliotekskonsulentmyndighet 

skapades också under Ecklesiastikdepartementet. Myndigheten innefattade två 

bibliotekskonsulenter med uppdrag att kontrollera och rådgiva inom 

biblioteksverksamhet. Detta blev den första statliga myndigheten med biblioteken 

som specifikt ansvarsområde och kom också att få en samordnande roll (Frenander 

2012b, s.15; Torstensson 2012, s.115).  

 

1924 kom ytterligare ett betänkande om folkbiblioteken som betonade  

folkbibliotekets betydelse som ett nav i folkbildningen. Betänkandet (1925:5) 

fastställde vad författarna ansåg var de ”tre grundelementen i all biblioteks-

verksamhet” (ss.31-32): Boksamlingen, bibliotekarien och bibliotekslokalen. I 

betänkandet konstaterades vidare att bibliotekens bestånd och lokaler behövde vara 

anpassade för att bemöta och fylla alla besökares olika behov. Bibliotekarien behövde 
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i sin tur vara speciellt utbildad i både praktik som teori för att kompetent kunna fylla 

sin roll. (SOU 1925:5, ss.31–32). 

 

Mellan år 1913 och 1927 ökade antalet allmänna folkbibliotek som tog emot statsbidrag 

från 552 till 1.206, en dryg fördubbling. Detta innebar att ungefär hälften av Sveriges 

kommuner 1927 hade statsunderstödda folkbibliotek i motsats till mindre än en 

fjärdedel år 1913 (Tynell 1931, s.131). Några anmärkningsvärda händelser under den 

här tidsperioden utöver politiska åtgärder var öppnandet av Sveriges första barn- och 

ungdomsbibliotek i Stockholm 1911, grundandet av S.A.B samt Biblioteksbladet 1915 

respektive 1916, införandet av den första bibliotekarieutbildningen 1926, och 

invigningen av Stockholms stadsbibliotek 1928.  

 

Man slutade inte heller hämta hem idéer och inspiration från utlandet i 

fortbildningssyfte. Under S.A.B:s första årsmöte hölls en diskussion vid namn Anslag 

till Studieresor för Personer Anställda vid Stads-, Folk- och Skolbibliotek. Den 

inledande föredragshållaren av diskussionen betonade studieresors betydelse som ett 

verktyg för de biblioteksverksamma att samla in kunskap och propagerade för att 

bidrag skulle sättas undan för detta. Hans motivering löd, ”skall en allmännare 

uppryckning av biblioteksväsendet ... kunna komma till stånd inom rimlig tid, så 

måste det allmänna  på något sätt genom stipendier förhjälpa bibliotekarierna till ökad 

insikt, bättre utbildning eller fortbildning” (Andrèn 1916, s.106).  

 

Man ansåg alltså inte att tillräckliga kunskaper fanns att hämta på hemmaplan. En 

stor del av den svenska folkbiblioteksrörelsens tillväxt och arbete anses ha gjorts 

möjlig just genom utbyte mellan länder.  USA var det främsta exemplet och 

föregångslandet, men man gjorde också studieresor till andra länder som England, 

Tyskland och Danmark (Linder 1961, ss.199–200). 

Biblioteksbladet  

Biblioteksbladet startades 1916, ett år efter grundandet av S.A.B. Första numret utkom 

1916 med bibliotekskonsulenterna Fredrik Hjelmqvist och Knut Tynell som 

redaktörer. Dess uttalade syfte och uppdrag var att ”vara ett organ för 

biblioteksföreningen och att söka främja de syften, för vilka denna arbetar”. Man ville 
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nå alla verksamma i Sverige, även ”de många, som arbeta i de mindre biblioteken i vårt 

land” (Hjelmqvist och Tynell 1916, s.1). Att ha ett officiellt språkrör ansågs som en 

nödvändighet för att föreningen framgångsrikt skulle kunna utföra sina uppgifter och 

nå ut med information.  

 

Tyngdpunkten i innehållet skulle i första hand vara nyheter och frågor av intresse för 

folk- och stadsbibliotek, och i andra hand resterande bibliotekstyper. Ett ytterligare 

syfte var att tillhandahålla information för att ”underlätta bokurvalet för bibliotekets 

styrelser och föreståndare” (Hjelmqvist och Tynell 1916, s.1). Kort sagt, 

Biblioteksbladet skulle vara ett en kanal dit biblioteksverksamma i Sverige kunde 

vända sig för att ta del av nyheter och information de behövde för att främja 

biblioteksutvecklingen vid sina respektive bibliotek och orter.  

 

Biblioteksbladet och S.A.B riktade sig inte enbart till arbetande på biblioteken utan 

hade också stort inflytande på hur den dåvarande statliga bibliotekspolitiken 

utformades. Föreningsmedlemmar var till exempel med och utarbetade de 

författningstexter som ingick i 1930 års biblioteksförfattning samt satt i flera 

kommittéer och utredningar inom svensk biblioteksväsende, till exempel utredningen 

för Stockholms stadsbibliotek  (Lundberg Rodin 2015, s.24).  

 

Allt sedan sin start har Biblioteksbladet alltså rapporterat om aktuella 

bibliotekshändelser och debatter. Tidskriften har även ”speglat… opinionen [om 

bibliotek] utanför statsmakternas korridorer på ett sätt som inte görs någon annan 

stans” (Lundberg Rodin 2015, s.68). Utifrån detta kan man förstå att Biblioteksbladet 

är en ypperlig källa till information om man vill utforska den svenska 

bibliotekshistorien under 1900-talet. 
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7. Analys 

I detta avsnitt följer en presentation av de två delundersökningarna. Först presenteras 

resultat och analys av den första delundersökningen, en kvantitativ överblick. Denna 

del följs av resultat och analys av den andra delundersökningen, som var en närläsning 

utförd genom tolkande textanalys. 

Första delundersökningen: Överblick 

I det här avsnittet redovisas resultaten av den första, översiktliga och kartläggande 

analysen av alla de artiklar, publicerade i Biblioteksbladet mellan år 1916 och 1930, 

som beskriver utländsk biblioteksverksamhet. Undersökningen är uppdelad i 

underkategorierna urvalsresultat,  tidsfördelning, författare, länder, vanliga teman 

och bibliotekstyper. Resultaten illustreras och förklaras med hjälp av tabeller, diagram 

och beskrivande text. Varje underkategori avslutas med en kortfattad reflektion och 

eventuell återkoppling till tidigare forskning.  

Urvalsresultat 

Sammanlagt publicerades 399 artiklar, notiser samt litteratur-recensioner och 

översikter undantagna, i Biblioteksbladet mellan 1916 och 1930. Det slutgiltiga antalet 

artiklar inom ramarna för de urvalskriterier som beskrivits tidigare är 55. I bilaga 1 

redovisas en tabell över dessa 55 artiklar med publiceringsår, författare och titel. De 

artiklar som behandlar utländsk biblioteksverksamhet uppgår till 12.5% av det totala 

antalet.  
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Tidsöversikt 

Figur 1 nedan visar fördelningen av artiklarna per år.  

 

Figur 1 Fördelning av artiklar publicerade i Biblioteksbladet mellan 1916 och 1930 som behandlar utländsk biblioteksverk-

samhet 

 

Reflektion 

Det är svårt att utan någon djupare analys av både biblioteksväsendet och omvärlden 

säga så mycket om fördelningen av artiklar per år som redovisas i figur 1. Antalet 

artiklar varierar per år, men inte med så mycket. Det låga antalet artiklar år 1916-17 

kan misstänkas vara förknippat med det pågående första världskriget, men skulle 

också kunna bero på att S.A.B och Biblioteksbladet nyss börjat sin verksamhet. 

Resultaten kan dock sägas bekräfta att studieresor och influenser från utländsk 

biblioteksverksamhet fortsatte att påverka det svenska biblioteksväsendet även efter 

1915. 

 

Författare 

Figur 2 nedan visar de olika författarna till artiklarna samt fördelningen av antal 

artiklar per författare. I diagrammet är namnen utskrivna i den form som används i 

Biblioteksbladet.  
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Som figur 2 visar stod endast åtta författare för fler än en av de 55 artiklarna. Dessa är 

Fredrik Hjelmqvist, Greta Linder, Andreas S. Steenberg, Knut Tynell, Arne Arnesen, 

Hildur Peterson-Berger och Helja Jacobson.  

Av dessa kommer en utförligare beskrivning att ges av Hjelmqvist, Linder och Tynells 

liv och verksamhet. Trots att Andreas Schack Steenberg står som författare till lika 

många artiklar som Knut Tynell ges ingen beskrivning av honom då han ej var verksam 

i Sverige, utan var en av centralfigurerna i det danska biblioteksväsendet. Då en artikel 

av Helja Jacobson kommer att användas för den tolkande närläsningen, ingår också 

en kortfattad beskrivning av henne.  

Fredrik Hjelmqvist  

Fredrik Hjelmqvist (1867-1960) började sin biblioteksbana 

vid Lunds universitetsbibliotek där han var verksam som först 

biblioteksamanuens och sedan andre bibliotekarie. Vid 

inrättandet av de nya bibliotekskonsulenterna efter 1912 års 

författning blev Hjelmqvist 1:e bibliotekskonsulent.  

 

Han verkade som S.A.B:s sekreterare mellan 1915 och 1933 

och satt i flera olika kommittéer och utredningar relaterade till 

biblioteksverksamhet, till exempel kommittéerna för 

Bild 1- Fredrik Hjelmqvist. Källa: 
Hornwall u.å. 

Figur 2- fördelning av de författare som skrivit artiklar publicerade i Biblioteksbladet mellan 1916 och 1930 som behandlar utländsk 
biblioteksverksamhet 
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bibliotekssakkunniga och för Stockholms stadsbibliotek. Hjelmqvist blev även 

Stockholms stadsbiblioteks förste chef. Han var också djupt engagerad i 

Folkbildningsförbundet och även dess ordförande under en tid.  

 

Hjelmqvist var en flitig författare. Förutom de artiklar som förekommer i denna 

undersökning skrev han flertalet böcker och artiklar om bibliotek och 

biblioteksskötsel. Hans artiklar publicerades inte endast i Biblioteksbladet utan 

förekom också i andra tidskrifter, som Folkskolans vän, Dansk Biblioteksforenings 

Aarsskrift och Tidskrift för det svenska folkbildningsarbetet.  

 

Som exempel på hans böcker kan nämnas Katalogiseringsregler (1916) och Bibliotek 

: deras betydelse och skötsel (1920). Hjelmqvist åkte ofta på studieresor bland annat 

till USA och Danmark. En av hans hjärtefrågor som han rapporterade om, bland annat 

från USA, var det så kallade ”fackdepartementaliseringen” av biblioteken, där 

bibliotekens bestånd delades upp i olika avdelningar enligt genrer och efter olika 

besökargruppers behov. Detta var något som bland annat implementerades på 

Stockholms stadsbibliotek (Hornwall u.å.). 

Greta Linder 

Greta Linder (1888-1963) var anställd som assistent till 

bibliotekskonsulenterna 1913-1925. År 1915 mottog hon ett 

stipendium som möjliggjorde en resa till USA och utbildning 

på bibliotekshögskolan vid New York Public Library mellan 

1915-1916. Vid den tiden var det endast ett fåtal i Sverige som 

hade genomgått en sådan utbildning. 

 

Linder var anställd som bibliotekskonsulent 1929-1954. Hon 

var även ledamot av S.A.B:s katalogkommitté, Stockholms 

stadsbiblioteks kommitté och flertalet andra styrelser, till 

exempel Föreningen för frisinnade kvinnor och Styrelsen för Yrkeskvinnors 

Riksförbund. Linder uppförde en mönster/grundkatalog för svenska bibliotek och var 

involverad i arbetet med att utarbeta svenska regler för katalogisering.  

 

Bild 2- Greta Linder. Foto av 
Henry B Goodwin Källa: Adels-

köld u.å. 
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En av Linders hjärtefrågor var yrkesutbildning av bibliotekarier. Hon var även 

engagerad i S.A.B:s verksamhet som föredragshållare och som ledare för föreningens 

korrespondensundervisning för folk- och folkskolebibliotekarier. Linder verkade 

sedan som lärare vid den svenska bibliotekarieutbildningen från starten 1926. När hon 

gick i pension hade praktisk taget alla verksamma kommunanställda bibliotekarier 

utbildats av henne i någon form.  

 

Även Linder var en flitig författare och skrev flertalet artiklar i Biblioteksbladet och 

andra tidskrifter, bland annat Hertha och Yrkeskvinnan. Hon skrev också ett antal 

böcker om biblioteksverksamhet av vilka som exempel kan nämnas 

Bibliotekarieyrket: en orientering för aspiranter och biblioteksstyrelser (1947) och 

Katalogregler i sammandrag (1938). 

 

Linder åkte på många studieresor i biblioteks- och utbildningssyfte och var en stark 

förespråkare för att resa. Vid sin avgång/pension inrättade hon ett resestipendium i 

sitt namn för bibliotekarier (Adelsköld u.å.) 

Knut Tynell 

Knut Tynell (1887-1953) startade, som Hjelmqvist, sin 

biblioteksbana i Lund där han blev biblioteksamanuens år 1909. 

År 1913 blev han anställd som 2:e bibliotekskonsulent. Han blev 

tillförordnad 1:e bibliotekskonsulent 1925 och sedan ordinarie 

sådan 1930.  

 

Tynell var styrelseledamot i S.A.B från föreningens bildande 

1915. Han verkade som dess sekreterare och senare dess 

styrelseordförande mellan 1933-1940 och var även redaktör för Biblioteksbladet 

mellan 1916 och 1945.  

 

Även Tynell författade flertalet artiklar och böcker om biblioteksverksamhet. Som 

exempel kan nämnas Skolbiblioteket, dess skötsel och dess plats i skolarbetet (1927) 

och Folkbiblioteken i Sverige (1931).  

 

Bild 3- Knut Tynell. Källa: 

Lundberg Rodin 2015, s. 25 
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Han var också sekreterare i Stockholms Stadsbiblioteks kommitté och ledde flertalet 

bibliotekskurser samt höll föredrag om olika aspekter av biblioteksverksamhet. Tynell 

var även engagerad i folkbibildningsfrågan och var svenska sektionen av 

Världsförbundet för folkbildningsarbetes ordförande under en tid (Vem är det: svensk 

biografisk handbok. 1943 1942). 

 

Helja Jacobson 

Helja Jacobson (1890-1972) beskrivs tillsammans med Greta 

Linder och Hildur Lindberg som en av de tidigaste kvinnliga 

pionjärerna efter Valfrid Palmgren i den svenska 

bibliotekshistorien. Hon var främst verksam och pådrivande 

inom barn- och ungdomsbibliotek och dess verksamhet. 

Bland annat var hon chef för barn- och ungdomsbiblioteket i 

Malmö och ordförande för S.A.B:s sektion för barn- och 

ungdomsbibliotek.  

 

Även Jacobson föreläste ofta i bibliotekssammanhang. Hon 

skrev flertalet texter om barn och läsning samt skrev även hon regelbundet för 

Biblioteksbladet  (Lundberg Rodin 2015, ss.33–34). 

 

Reflektion 

Som man kan se av beskrivningarna var de vanligaste författarna centralfigurer inom 

det svenska biblioteksväsendet vid den här tiden. De innehade höga positioner inom 

S.A.B och bibliotekskonsulentbyrån som var den statliga myndighet som hade i 

uppdrag att se över den svenska biblioteksverksamheten.  

 

Som redaktörer för Biblioteksbladet hade Hjelmqvist och Tynell också stort inflytande 

på tidskriftens innehåll och utformning och då i slutändan också på de nyheter och 

budskap som nådde ut till biblioteksverksamma och intresserade i Sverige. Innehållet 

styrdes till stor del således av en liten, tät och mycket inflytelserik grupp/krets.  

 

Tidigare undersökningar bekräftar detta och beskriver förhållandet mellan S.A.B och 

bibliotekskonsulenterna, som under denna tid var Hjelmqvist, Tynell och Linder, som 

Bild 4- Helja Jacobson. Källa Lund-

berg Rodin 2015, s. 33 
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”närmast symbiotiskt” (Lundberg Rodin 2015, s.23). De flesta medarbetarna till 

Biblioteksbladet under den första tiden främst hämtades också från dessa personers 

närmaste krets av släkt och vänner (Lundberg Rodin 2015 s.64). 

Länder 

Figur 3 nedan visar fördelningen över de länder som besöks eller beskrivs som 

exempel i artiklarna.  

 

Figur 3- fördelning av hur ofta olika länder förekommer som exempel i de artiklar publicerade i Biblioteksbladet mellan 1916 
och 1930 som behandlar utländsk biblioteksverksamhet 

Resultatet visar att de tre vanligaste länderna som besöks eller används som exempel 

är Danmark, USA och Norge.  

 

I artiklarna finner vi ibland skäl till varför de olika länderna är lämpliga och 

intressanta att undersöka. Nedan presenteras ett urval av de skäl som anges för varför 

det är av intresse att undersöka Danmark, USA och Norge.  
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Danmark beskrivs som ett ”modelland”,  och en läromästare på grund av sitt ”högt 

utvecklade folkbiblioteksväsen”. Landet är värt att studera då det har ”förutsättningar 

i viktiga avseenden likartade med våra” med en biblioteksrörelse som kommit ”långt 

framom oss…på de allra flesta punkter” (Linder 1922, ss.105, 166, 105).  Det 

konstateras att de biblioteksmetoder som används i Danmark i stora drag ”direkt torde 

kunna ledas tillbaka till andra, främst amerikanska, förebilder” men att de har givits 

en form som ”anpassats efter förhållanden så nära överensstämmande med våra” 

(Tynell 1920, s.193). 

 

USA beskrivs som ett land med långt fler resurser än Sverige och att man utifrån detta 

alltid måste ”här hemma i någon mån omformulera problemen”, alltså anpassa dem 

efter svenska förhållanden. Icke desto mindre är USA ”en läromästare…i så många 

avseenden” bland annat ”två stora och genomgripande idéer, för vilka vi redan stå i 

skuld till dem – det öppna hyllsystemet och barnbiblioteken” (Linder 1919, s.83).  

 

Det stora avståndet i utveckling och skillnaden i ekonomiska resurser mellan USA och 

Sverige ska inte ses som en källa till misströstan eller ursäkter för att inte tillämpa 

olika metoder då den inte ”beror så meget påå forkjellig grundsyn som påå forskjel i 

utviklingstrin och historiske forhold” (Arnesen 1919, s.151). De grundläggande 

värderingarna länderna emellan anses alltså vara desamma.  

 

Norge beskrivs som ett land där ”folkbiblioteksrörelsen verkligen lyckats hävda sin 

ställning som ett synnerligen viktigt led i det kommunala bildningsarbetet” 

(Hjelmqvist 1918, s.68) och är ett intressant exempel att studera då ”de ekonomiska 

och kulturella förhållandena äro så pass likartade” de svenska. Därigenom torde ”vad 

som i fråga om folkbiblioteken är möjligt att genomföra i det ena landet också borde 

vara i det andra”. Om Norge ansåg sig ha möjlighet att inrätta ”särskilda, modernt 

inredda folkbiblioteksbyggnader och anse sig ha råd att avlöna sina 

bibliotekarier….och utbilda [dem] särskilt för detta fack” konstateras det, ”borde 

sådant också låta sig göras i svenska städer av motsvarande storlek” (Hjelmqvist 1918, 

s.76).  

 

Reflektion 
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Detta resultat visar bara på frekvens. Det kan således inte hävdas någonting om hur 

inflytelserika idéer från de olika ländernas blev i slutändan eller i vilken utsträckning 

de implementerades i den svenska biblioteksverksamheten. Danmark förekommer 

oftast. Tidigare forskning betonar oftast de anglosaxiska influenserna från USA och till  

mindre del England, speciellt under de första 15 åren av 1900-talet. Att våra närmaste 

grannländer också användes som förebilder nämns, men inte lika ingående 

(Frenander & Lindberg 2012; SOU 1925:5; Torstensson 1996). 

 

Resultatet i figur 3 kan sägas bekräfta denna bild då USA är med bland de tre 

vanligaste, med Danmark och Norge.  Det nyanserar och utökar även bilden genom att 

visa på i vilken utsträckning olika länder faktiskt användes som exempel samt ge flera 

exempel på länder som besöktes eller rapporterades från.   

 

Utifrån de skäl som anges i artiklarna kan vi se att i Danmark och Norges fall betonas 

de samhälls- och resursmässigt liknande förhållandena till Sverige som skäl, medan 

biblioteksverksamheten i USA med större resurser och tillgångar mer framstår som ett 

ideal att sträva mot och inspireras av.  Av detta kan man kanske dra slutsatsen att ett 

fokus vid den här tiden är att titta på länder med förhållanden som man enklast kan 

översätta till svenska sådana.  

Bibliotekstyper 

I figur 4 nedan visas fördelningen av hur ofta olika bibliotekstyper i utlandet beskrivs 

och används som exempel i artiklarna.  
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Figur 4- fördelning av beskrivningar av olika bibliotekstyper i utlandet i artiklar om utländsk biblioteksverksamhet publicerade 

i Biblioteksbladet mellan 1916 och 1930 

Som diagrammet visar är de tre vanligaste förekommande bibliotekstyperna 

folkbibliotek, centralbibliotek och barn- och ungdomsbibliotek. Biblioteksutbildning, 

specialbibliotek och ambulerande bibliotek delar på en fjärdeplats. 

 

Räkningen har gjorts genom att vid den övergripande läsningen av alla 55 artiklar 

notera varje gång en bibliotekstyp tas upp och dess verksamhet beskrivs i någon mån. 

Om en bibliotekstyp förekommer flera gånger i en artikel räknades den ändå bara en 

gång. Däremot förekommer ofta flera olika bibliotekstyper i samma artikel. 

Ovanstående sammanställning är uträknad efter alla bibliotekstyper som beskrivs i en 

artikel och alltså inte bara efter en bibliotekstyp per artikel.  

 

Nedan redovisas hur jag har delat in och kategoriserat de olika verksamhetstyperna. 

Listan är arrangerad utifrån ordningen vanligast till ovanligast i figur 4. De 

bibliotekstyper som bara förekommer en gång beskrivs ej då de den benämning de har 

i tabellen är den som används i artikeln.  

 

Folkbibliotek: Folkbibliotek, kommunbibliotek, public libraries och allmänna 

bibliotek.  
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Centralbibliotek: Centralbibliotek, huvudbibliotek, distriktsbibliotek och 

grevskapsbibliotek. 

Barn- och ungdomsbibliotek: Barnbibliotek, läsesalar för barn, barnavdelningar 

på folkbibliotek, ungdomsbibliotek samt verksamhet för barn och ungdomar.   

Ambulerande bibliotek: Vandringsbibliotek, bokbil och bokbuss. (Dessa 

förkommer oftast i samband med beskrivning av centralbibliotek då de ofta utgår från 

ett sådant).  

Biblioteksutbildning: Bibliotekarieutbildningar, biblioteksskolor, kurser. Det som 

beskriver hur bibliotekarier i det landet får sin utbildning och hur den är upplagd.  

Specialbibliotek: Industribibliotek, krigsbibliotek, affärsbibliotek, privata bibliotek, 

handelsbibliotek och frågebyråer. Dessa biblioteksverksamheter beskrivs ofta som just 

specialbibliotek i artiklarna.  

Stadsbibliotek: Detta är en kategori som skulle kunna bli uppdelad mellan 

folkbibliotek och centralbibliotek. Jag valde ändå att låta den stå kvar som en egen 

kategori och här ingår de gånger då verksamheten i stadsbibliotek beskrivs just uttalat 

utifrån att de är stadsbibliotek, oftast i större städer, och inte för sin funktion som folk- 

eller centralbibliotek.  

Skolbibliotek: Skolbibliotek och läroverksbibliotek. Skolbiblioteksverksamhet lägre 

än högskolenivå.  

Statsbibliotek/Nationalbibliotek: Bibliotek och arkiv med uppdrag och 

förpliktelse att samla in och bevara nationella tryck.  

Biblioteksföreningar: Nationella biblioteksföreningar likvärdiga S.A.B.  

 

Reflektion 

Fördelningen av bibliotekstyper i innehållet av artiklarna stämmer väl överens med 

Biblioteksbladets uttalade syfte att främst publicera information och nyheter riktade 

mot folk- och stadsbibliotek (Hjelmqvist & Tynell 1916, s.1). Att rapportera om 

utländska folkbibliotek och deras verksamhet är absolut vanligast.  

 

Flertalet av de bibliotekstyper som här fått en egen kategori räknas vanligtvis in inom 

folkbiblioteksväsendet i stort även om de i den här undersökningen kategoriseras 

separat för att ge en mer detaljerad bild av vilka slags bibliotek som beskrevs. Många 

av centralbiblioteken som behandlas i artiklarna är stadsbibliotek och alltså också 
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folkbibliotek per se, om än större. Ofta finns barn- och ungdomsbiblioteket i samma 

lokaler som folkbiblioteket.  

 

Intressant att notera är den totala frånvaron av vetenskapliga bibliotek, trots 

Biblioteksbladets syfte att också tillhandahålla information av intresse för andra 

bibliotekstyper än folkbibliotek. Ett par vetenskapliga bibliotek förekom i artiklarna, 

men då enbart som nationella bibliotek och ej utifrån sin roll som bibliotek kopplat till 

universitet eller andra högre studier.  

 

Teman/vanliga ämnen 

Genom den översiktliga läsningen av alla 55 artiklar antecknades förekomsten av olika 

teman och ämnen. I tabell 1 nedan redovisas de 10 mest förekommande kategorierna.  

 

Statistik 20 

Finansiering 18 

Inredningsdetaljer 15 

Bibliotekstekniska detaljer 13 

Yttre organisation 9 

Kostnader 9 

Utbildad personal 5 

Byggnadsdetaljer 5 

Inre organisation 4 

Bibliotekssamverkan 4 

  
Tabell 1 Fördelning av olika teman och ämnen i artiklar om utländsk biblioteksverksamhet publicerade i Biblioteksbladet 
mellan 1916 och 1930 

 

Nedan presenteras kortfattat vad som innefattas i de olika kategorierna.  

Finansiering: Här ingår beskrivningar av hur biblioteksverksamheten finansieras i 

de olika länderna. Bland annat förekommer statsbidrag, bidrag från föreningar eller 

filantroper, och detaljer om olika avgifter som tas ut på biblioteken, till exempel 

förseningsavgifter eller medlemsavgifter. 

Inredningsdetaljer: Här ingår beskrivningar av biblioteksrummen. I artiklarna ges 

detaljer av många olika aspekter av inredning och utformning. Det beskrivs bland 

annat hur stora rummen är i kvadratmeter, hur och var hyllor, fönster och belysning 

är placerade, hur möblemang och annan inredning anpassats för att passa olika 
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användargruppers behov samt hur man anpassat skyltning till olika grupper och för 

att locka och intressera besökare.  

Bibliotekstekniska detaljer: I denna kategori ingår redogörelser av såväl små som 

stora detaljer om det praktiska och dagliga biblioteksarbetet i de olika länderna. Till 

exempel beskrivs katalogisering, uppställning, klassificering, regler och förfarande vid 

utlåning och öppettider.  

Yttre organisation: Innefattar beskrivningar av organisationen runt biblioteken, till 

exempel överordnade myndigheter, lagtexter, tillhörighet i politiska departement och 

dylikt.  

Kostnader: Här ingår beskrivningar om kostnader inom biblioteket. Till exempel 

inköp och löner.  

Utbildad personal: Innefattar redogörelser av hur och var bibliotekspersonalen 

utbildas, samt även om det specifikt påpekas att biblioteken har speciellt utbildad 

personal.  

Byggnadsdetaljer: Beskrivningar av den yttre byggnaden, alltså bibliotekshuset. 

Detaljer om fasad, storlek och om det är en separat byggnad eller inte förekommer 

också.  

Statistik: Här igår främst bestånds- och utlåningsstatistik där får veta storlek på de 

olika bibliotekens bestånd och antal utlån. Detta är ofta presenterat tillsammans med 

statistik på befolkningsmängd i bibliotekens upptagningsområden.  

Inre organisation: Här ingår beskrivningar av bibliotekets inre 

organisationsstruktur, till exempel vem som är chef, om biblioteket är indelat i olika 

avdelningar samt om det finns en uppdelning mellan högre och lägre 

bibliotekarietjänster (bibliotekarie eller biblioteksassistent). 

Bibliotekssamverkan: Den här kategorin innefattar beskrivningar av samverkan 

mellan olika bibliotekstyper, eller bibliotek i olika länder eller på olika orter.  

 

Reflektion 

Som man kan utläsa av resultatet är det mer praktiska aspekter som utgör majoriteten 

av innehållet i artiklarna. Genomgående och mest slående av innehållet i artiklarna är 

den stora detaljrikedomen i de exempel som givs.  

 

Det är svårt att endast med hjälp av ovanstående lista ge en rättvis bild av hur stor del 

av artiklarna som faktiskt består av praktiska tips och ingående detaljer. Exemplen ges 



35 

 

inte enbart i text utan i flera fall åtföljs beskrivningarna också av fotografier och 

detaljerade illustrationer. Som exempel visas nedan en planritning över första 

våningen av Bergens offentliga bibliotek, i bild 5, samt en bildbeskrivning över hur 

man i Holland binder ihop bildsamlingar för att de både ska hålla ihop bättre och att 

man lättare ska kunna ta ut enstaka bilder, i bild 6.  

 

Bild 5- planritning över första våningen av Bergens offentliga bibliotek. Källa: Hjelmqvist 1918, s.64 

 

 

Bild 6- Bindningsinstruktioner för bildsamlingar. Den streckade linjen visar där man ska snitta vid bokryggen för att sedan 

kunna trä igenom en snodd. Källa: Jacobson 1927, s.216 

 

Tidigare forskning, som till exempel Torstensson (1996), har huvudsakligen fokuserat 

på de värderingar och ideologier som ligger till grund för framför allt det amerikanska 

folkbiblioteksväsendet och ”importerades” till Sverige under början av 1900-talet. Här 

ser vi att vid tiden för de studerade artiklarna verkar sådana ämnen inte vara så 

vanliga.  
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Andra delundersökningen: Närläsning 

Under denna rubrik presenteras resultatet och analysen av den andra 

delundersökningen, en närläsning. De metoder som användes för närläsningen var 

tolkande textanalys och tematisk analys. Nedan presenteras de fyra största 

genomgående teman som hittades via närläsningen. Dessa är: Bibliotek för alla; 

Sverige ligger efter; Bygga praktiskt/från grunden; Biblioteket anpassat till 

användaren.  

 

De artiklar som använts för den tolkande textanalysen är: 

Köpenhamns Kommunbibliotek (1920) av Knut Tynell, En amerikansk och en dansk 

biblioteksskola (1925) av Greta Linder, Specialrum för publiken (1921) och Norska 

Folkbibliotek (1918) av Fredrik Hjelmqvist och Ungdomsarbete i Holländska bibliotek  

(1927) av Helja Jacobson. 

 

Valda partier från ett fåtal andra artiklar har också använts för att ytterligare belysa 

vissa teman. Dessa listas inte här men finns med i källförteckningen.  

Bibliotek för alla 

Det namn som tilldelas de allmänna biblioteken ska spegla principen att biblioteket är 

till för alla i samhället. I Köpenhamn har man genomfört en namnändring från 

”Kobenhavns kommunes folkebiblioteker” till ”Köbenhavns kommunebiblioteker”. 

Det ursprungliga namnet reflekterar hur biblioteket var ”av den då vanliga typen, 

avsedda för de mindre bemedlade”, medan det nya namnet ”fastslå bibliotekets 

karaktär för alla medborgare utan hänsyn till ålder, samhällsställning eller 

bildningsgrad” (Tynell 1920, ss.182,183). Det kan väl knappast utvecklas tydligare än 

så.  

 

Biblioteket ska välkomna alla åldersgrupper. Detta tema kan sägas framkomma 

starkast i de avsnitt som behandlar barn- och ungdomsbiblioteken, en verksamhet 

som i närläsningen framstår som en central fråga. Vi får veta att i USA anses ”barnens 

avdelning till och med…vara av större vikt är de vuxnas [och] att det skulle…vara 

otänkbart att öppna ett nytt bibliotek utan en avdelning för barn” (Andrews 1923, 

s.134). I den amerikanska bibliotekarieutbildningens kurs om bokurval ges 
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”barnlitteraturen…särskild uppmärksamhet” (Linder 1925, s.160) för att de blivande 

bibliotekarierna ska bli kompetenta att välja ut litteratur som inte bara är lämplig utan 

också passar och tilltalar barnen. 

 

Att knyta barnen till folkbiblioteken tidigt lyfts fram som en fråga av stor vikt. I 

Köpenhamns bibliotek tillåter man inte hemlån till barn utan överlåter detta till 

skolbiblioteken. Detta kritiseras och tas upp som ett varnande exempel då man befarar 

att genom ett sådant förfarande riskerade ”att just under övergångsåren, då barnen 

slutat skolan och det är som allra viktigast att de fortsätta att läsa, man förlorar dem…I 

ett allmänt bibliotek för alla åldrar är det säkerligen lättare att undvika ett dylikt 

avbrott” (Tynell 1920, s.188).  

 

Biblioteket ska vara till för alla samhällsgrupper. Högt som lågt och oavsett ursprung. 

För att nå de som inte har medel att ta sig till biblioteket själva ordnas till exempel 

uppsökande verksamhet. För Hollands ”mängder av fattiga barn” som inte själva kan 

ta sig till biblioteken anordnas om somrarna i vissa städer så kallade ”parkbibliotek”  

med utlåning, då parkerna för dessa barn ”utgöra det enda sommarnöjet” (Jacobson 

1927, s.212).  

 

Barnavdelningen spelar också, på vissa bibliotek, en ”mycket viktig roll vid lösningen 

av ett av Amerikas problem – att förena många olika nationer till en enda nation”. Då 

många immigranter ”hava ju fått ganska ringa skolunderbyggnad och hava ingen 

större varken lust, förmåga eller tid att läsa” har biblioteken haft svårt att få dem att 

komma till biblioteken. Men, ”deras barn läsa” och föräldrarna följer med dem till 

biblioteket och blir på det viset ”inlockade” (Andrews 1923, s.133).  

 

I USA kan man också hitta ”arbetare som studera läroböcker antingen i sina fack eller 

i aritmetik, geografi eller annat” och med hjälp av detta ibland ”hitta lösningen av 

något särskilt problem eller på annat sätt, kommer upp sig i graderna”. I Sverige hittas 

inte ännu detta fenomen eller ”kunde…inte få den utsträckta användning som [i USA] 

på grund av att studentexamen står i vägen för män, som vilja höja sig upp ur den 

egentliga arbetareklassen” men ett folkbibliotek efter amerikanska mönster skulle 

kunna ”ge dem ett tillfälle, som  de nu inte ha” (Josephson 1918, s.165).  
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I Holland har den prekära religiösa situationen vid tiden resulterat i bland annat 

åtskilda bibliotek och bestånd för besökare av olika trosinriktningar. Men, för 

bibliotekarierna är det inga problem att samarbeta och ordna så att en besökare både 

får göra besök hos både ”det katolska och det strängt reformerta biblioteke[n]”, vilket 

”bevisar bara att om också publiken i de olika biblioteken är av olika åsikter, så kunna 

dock dess bibliotekarier stå på god for med varandra och visa ”the true library spirit”  

(Jacobson 1927, s.127).  

 

Även de högre stånden har en plats i de nya biblioteken. I Danmark visar sig en 

”direktör[]…till min ytterligare förvåning vara ordförande i bibliotekets styrelse”. Att 

sådana män och ”praktiska människor” är intresserade och involverade i 

folkbiblioteket skulle man kunna tänka ”voro ett alldeles ovanligt och isolerat fall av 

intresse” men ”det tycks inte vara så i Danmark” (Linder 1922, s.98). Det görs klart att 

ett ”modernt arbetande folk- och stadsbibliotek, som medvetet åsyftar att i lika mån 

tillgodose alla intressen och yrken” bör fungera som en ”förmedlingslänk mellan 

forskning och praktisk affärsverksamhet”.   

 

För att uppfylla denna målsättning behöver man också ”rent principiellt tillgodose[]… 

de praktiska yrkenas män med den litteratur, som de behöva för sin yrkesutövning” 

(Tynell 1925, ss.121, 124). ”Praktiska män” hänvisar här inte till arbetarklassen utan 

till de som innehar ”högre” professioner som till exempel advokater eller affärsmän; 

praktiska yrken i motsats till till exempel akademiker.   

 

Ett bibliotek som är för alla omfamnar alltså ”the true library spirit”, främjar förståelse 

och samarbete och står över gränser som religiösa skillnader, ålder, klasstillhörighet 

och kulturellt ursprung. Biblioteket blir utifrån dessa ståndpunkter också ett praktiskt 

verktyg för demokratisering, klassutjämning och integration.  

Sverige ligger efter 

En vanlig iakttagelse i artiklarna är att Sverige halkat efter i utvecklingen. Därför, får 

vi veta, är det intressant att hämta inspiration från ”andra håll, i länder som…gått före 

oss i utvecklingen och har en ganska lång erfarenhet att bygga på” (Linder 1925, s.157). 

Den samlade erfarenheten i Sverige är alltså ännu inte tillräcklig.  
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Det faktum att landet vid tiden inte har en egen biblioteksutbildning används som 

bevis för att Sverige ännu inte nått särskilt långt i biblioteksutvecklingen. Länder som 

redan kommit långt, i detta fall USA, inser att en konsekvens av deras ”allmänna 

uppryckning av folkbiblioteksväsendet” är att det ”snart [medför] kravet på en särskild 

yrkesutbildning” (Linder 1925, s.158). För moderna folkbibliotek är alltså en 

organiserad bibliotekarieutbildning en självklarhet, och där är inte Sverige.  

 

För att betona hur mycket Sverige faktiskt är efter får vi veta att även om en egen 

biblioteksskola är i planeringsstadiet är det ingen idé att mer än mycket kortfattat 

”redogör[a] för det andra årets kurs”, alltså de avancerade kurserna, då ”vi här i 

Sverige ännu ej hunnit till ett utvecklingsstadium, som gjort frågan om bibliotekarisk 

specialutbildning aktuell” (Linder 1925, s.162).  

 

Det svenska biblioteksväsendet ligger efter de flesta andra länder. Det är till exempel 

inte bara USA som ligger före, i Danmark har man också ”som är att vänta [min 

kursivering]…i fråga om folkbiblioteksrörelsen i det hela.. hunnit framom oss” (Linder 

1925, s.165). I Norge visar sig stortinget ”behjärta folkbiblioteksverksamhetens krav 

på ett område, där man i Sverige ännu ej kommit längre än till allmänna önskningar” 

då man redan 1918 två gånger ”ha anslagit…[medel] till hållande av en bibliotekskurs”. 

Norge har också ett ”försteg…i fråga om så väl biblioteksbyggnader som lönerna på 

folkbiblioteksbanan” och den norska staten insåg ”långt tidigare än i Sverige [att] 

ekonomiskt understödja folkbiblioteken” (Hjelmqvist 1918, ss.62, 68, 58). 

  

Sverige ligger efter i utvecklingen av olika bibliotekstyper, särskilt barn- och 

ungdomsbibliotek. I Norge finner man år 1921 välordnade och välanvända 

barnbibliotek i vilka ”de stora barnskarorna…funnit ett värderat och älskat tillhåll”, 

vilket inte ännu kan sägas finnas hos oss. ”Var i hela Sverige finner man ett 

barnbibliotek med sådant utrymme och så många…möjligheter”? (Sandberg 1921, 

s.18). Ingenstans tydligen.  

 

I Holland har man hunnit längre i sin förståelse för barns behov, till exempel i fråga 

om läsfrämjande. Där arbetar man med ”att få barnen läsa med metod och grundligt” 

medan vi ”[i] Sverige lägga…mest an på att nå så många barn som möjligt och tro sedan 
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att våra väl valda böcker skola göra resten”(Jacobson 1927, s.211). De svenska 

metoderna anses alltså inte som lika framgångsrika. 

 

I Sverige ligger vi också efter i vår kunskap om små praktiska detaljer, till exempel hur 

man bäst inreder och organiserar biblioteket. För att presentera illustrationsmaterial 

är det ”väl vanligen…fallet i Sverige [att] ha en stor anslagstavla” som man hänger allt 

på. Men i till exempel Holland har man istället flera ”smärre samlingar uppklistrade 

på kartong och upphängda för kort tid på olika håll i läsrummet” detta, får vi veta, ”är 

naturligtvis [min kursivering] mera praktiskt” (Jacobson 1927, s.210). I Holland har 

man också, trots begränsade medel, insett att arbeta med det man har och göra det 

bästa av sina bibliotek ändå eftersom ”det är viktigare att åstadkomma något så fort 

som möjligt där det behövs än att vänta på att få tillräckligt med medel för att kunna 

göra allt fullkomligt från början”. Av detta exempel ”torde vi ha nåt att lära i Sverige” 

(Jacobson 1927, s.213).   

 

Sverige ligger dock inte helt efter i alla avseenden. Det är oftast i fråga om 

organisatoriska, bibliotekstekniska och det praktiska biblioteksarbetet det påpekas att 

landet inte hunnit lika långt i utvecklingen. Några värderingar verkar redan ha blivit 

fastlagda. Detta illustreras bland annat genom kommentarer kring användning eller 

inte av öppna hyllor-systemet.  

 

Vid de utländska bibliotek där öppna hyllor inte tillämpas behöver i och för sig 

låntagarna ”sällan…vänta mer än högst ½ timme” men, konstateras det, ”när man är 

bortskämd med expedition från öppna hyllor, och blir irriterad av att se någon vänta 

högst 5 min. någon enstaka gång, förefaller  ½ timme som en liten evighet” (Jacobson 

1927, s.209). I Holland har inte öppna hyll-systemet tillämpats ”i så stor 

omfattning…som [man] skulle önska”. Detta beror på ”djupare orsaker än folkets 

konservativa läggning”, främst de religiösa och politiska slitningarna i landet. 

Egentligen vore öppna hyllor det önskvärda vilket man ”förstår…bättre när man vet 

att en stor del av bibliotekspersonalen studerat i England och hyser varma sympatier 

för [det] systemet” (Jacobson 1927, s.218). För modernt utbildade bibliotekarier är 

öppna hyllor alltså självklart i ett bibliotek som drivs enligt lika moderna värderingar, 

vilket här den svenska författaren är väl medveten om.  
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Bygga praktiskt, från grunden 

Som vi tidigare sett utgör detaljer om allsköns sidor av biblioteksverksamhet en stor 

del av innehållet i artiklarna. Detaljrikedomen var också ett av de mest slående 

intrycken från närläsningen och skapade intryck av ett Biblioteks-Sverige i 

byggartagen som bygger från grunden. Situationen för folkbiblioteken i Sverige gör att 

en ny bibliotekarie ”till skillnad från nybörjaren i ett vetenskapligt bibliotek, som väl i 

allmänhet finner en…kår före sig på platsen och en redan utbildat tradition för arbetets 

skötsel” inte hittar någon lokal källa att hämta erfarenhet ifrån utan ”står…oftast 

alldeles ensam i sitt arbete och får…ta itu med detta från grunden” (Linder 1925, s.157).  

 

Som vi såg i det föregående temat rapporterar man inte så ofta inspiration och detaljer 

om vad bibliotek är, utan vill förmedla praktiska och organisatoriska tips och råd. 

Detaljrikedomen i en del av artiklarna kanske gör att ”[m]ången kommer…att tycka 

att hela denna uppsats varit ett uppräknande av detaljer och givit föga helhetsintryck”. 

Men, helhetsintrycket tycker man sig redan ha, ”intet är nytt under solen; bibliotek äro 

bibliotek överallt, men detaljerna äro olika och där kunna vi ibland hitta ett och annat 

som det kan vara skäl att pröva” (Jacobson 1927, s.218). Detaljerna är så många att de 

i flera fall utgör huvuddelen av innehållet.  

 

Tips, råd och instruktioner att inspireras av levereras i en strid ström.  En barnläsesal  

har till exempel ”72 sittplatser” och bord ”täckta med tjocka glasskivor…försedda med 

ett stort antal fasta bordslampor av koppar med gröna kupor” samt att ”belysningen 

kompletteras av fyra stora takkronor”. Ett skrivbord står på en ”drygt 30 cm. hög 

sockel” vilket möjliggör ”en förträfflig utsikt över allt som försiggår i rummet”. Ett 

annat bibliotek använder en ”72 s. stark tryckt systematisk katalog utkommen 1925” 

ett tredje ”mycket utförligt noterad alfabetisk kortkatalog” (Jacobson 1927, ss.209, 

210, 215).  

 

Ingen sida av biblioteksarbete lämnas outforskad, hur oansenlig den än må verka. På 

ett bibliotek har man försett barnens lånekort med ”ett snöre så de kunna knytas fast 

vid ett knapphål” för att då inte vara så lätt att tappa bort, och även ge bibliotekarierna 

lätt åtkomst till korten. Vid ett annat bibliotek har man kommit på ett praktiskt och 

billigt sätt att binda ihop bildsamlingen istället för ”de dyrbara engelska pärmarna”. 
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Man ”gör helt enkelt ett snitt i ryggen upptill och nedtill och binder ihop det hela med 

en snodd” (Jacobson 1927, s.215).  

 

På ett centralbibliotek tillämpar man olikfärgade bokkort ”ett rött, ett gult och ett vitt”. 

På detta sätt håller man ordning på utlåning till olika filialer: ”när en bok lånas ut, 

skickas det röda kortet med boken till filialen och användes där vid utlåningen till dess 

låntagare”. Man kan också genom detta ”redan vid första ögonkastet skilja [korten från 

huvudbibliotekets böcker] från korten för filialens eget bokbestånd, som äro vita” 

(Tynell 1920, s.190). Praktiskt, konkret och lätt att ta efter. 

 

Detaljerna rapporteras för att vara till nytta och för att läsaren, som vill bygga här 

hemma i Sverige, ska se att man trots ”små medel och under anspråkslösa betingelser” 

ändock kan lyckats ”skapa både smakfulla och effektiva bibliotek” (Jacobson 1927, 

s.215). Kanske ett uppmuntrande budskap till bibliotekarierna på hemmaplan med 

begränsade resurser till sitt förfogande? 

 

Detaljer och statistik ges även för organisatoriska faktorer så att man till exempel kan 

få ett hum om vad saker och ting kan komma att kosta. I Norge är ”begynnelselönen” 

i mindre städer  för ” folkbibliotekarier och assistenter [mellan]  1,000 kr…[och] 3 och 

4,000 kr” medan man i större städer kan få ända upp till ”4 och 5,000” kr. Dessa 

summor är med ”inräknande av kristidsstillägg”. En ändamålsenlig biblioteksbyggnad 

har, också i Norge, ”kostat omkring 107, 000 kr., vartill kommo omkr. 16, 000 kr. till 

inventarierna” (Hjelmqvist 1918, ss.68, 69). Det är alltså inte bara de ”på golvet” som 

bygger och behöver tips utan också folk högre upp i det svenska biblioteksväsendets  

organisation. 

 

I detta både praktiska och organisatoriska byggtema framstår centralbiblioteken som 

det ramverk ett effektivt biblioteksväsende ska vila på. Centralbiblioteken har bidragit 

till att ”de olika filialerna sammanbundits till ett helt”. Detta gäller inte bara 

utlåningsarbetet, utan av minst lika stor betydelse är centraliseringen av det så kallade 

”inre biblioteksarbetet” som till exempel katalogisering och klassificering. Genom 

centralbiblioteken kan man genomföra ”förbättringar och praktiska anordningar, som 

man ej skulle kunnat tänka sig, därest varje särskilt kretsbibliotek förvaltats för sig, 

och man har vunnit en enhetlighet”. Centralbiblioteken har således ”haft en oerhörd 
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betydelse för verksamheten…och ställt biblioteksarbetet på ett plan, dit det aldrig 

skulle kunnat nå, om tillståndet…med…fristående småbibliotek hade fått fortfara” 

(Tynell 1920, ss.184, 188, 190, 191). Om man vill att biblioteksväsendet ska nå en högre 

nivå även i Sverige och åstadkomma samordning mellan biblioteken behövs alltså 

centralbibliotek. 

Anpassat till användarna 

De bibliotek som nu håller på att byggas upp ska rätta sig efter användarnas olika 

behov och önskemål, och det finns flera olika sätt ett bibliotek kan kan anpassas. I 

USA, ett av de stora föregångsländerna, kan man studera ”den rika utformning, som 

man hade givit [bibliotekens] planutbildning med hänsyn till olika kategorier av publik 

och olika studieintressen”. Detta är en aspekt som ”kunna förefalla förut mindre 

beaktade i Sverige” men, nu kan anses som ”önsklig eller rentav nödvändig” när man 

vill bygga moderna bibliotek (Hjelmqvist 1921, s.175). 

 

En anledning till att anpassa biblioteksrummet är ”publikens beskaffenhet”. Till 

exempel kan man ha en ”särskild avdelning för barn”, eller ”för blinda”. Ett bibliotek 

har ”t.o.m ett särskilt läsrum för kvinnor”. Dock påpekas att det sistnämnda kan ”anses 

fullkomligt omotiverat” (Hjelmqvist 1921, s.175).  

 

Att bibliotekets anpassas till barnen betyder inte att man tummar på standarden. Den 

enda skillnaden i kvalitet och inredningsdetaljer i vissa barnläsesalar, jämfört med 

resten av biblioteken ”torde [endast] bestå i lägre bord och stolar” (Jacobson 1927, s. 

210), och man har på ett annat ställe ”vid inredningen…tagit hänsyn särskilt till barn i 

nioårsåldern med möbler anpassade till dem (Berggren 1926, s.92). Det beklagas att 

ibland har ”de i väggarna inbyggda bokhyllorna…på grund av arkitektoniska skäl ej 

kunnat göras så låga som vore önskligt i en barnläsesal” (Jacobson 1927, s.210), vilket 

visar en förståelse för barns skilda behov och ”beskaffenhet”.  

Ibland har man gått långt i sin strävan att barnanpassa. På ett barnavdelning känns 

det som att att ”komma in i en idealiskt ordnad lekstuga, ingenting påminner om 

institution”. Att ”barnen trivas i ett dylikt bibliotek”,  konstaterar man, ”förvånar 

ingen” (Jacobson 1927, s.214). 
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Man kan också anpassa biblioteksrummet efter olika studie- och arbetssätt. Personer 

”som bedriva verkliga forskningar…behöva en mera ostörd plats” samt möjlighet att 

”ha ett större antal böcker stående för sin räkning”. De som endast vill läsa ”tidningar 

och lättare tidskrifter” kan göra så i ett åtskilt ”general reading room”. Om man 

behöver ”tillfälle att muntligen förhandla med varandra” finns det även i anpassade 

bibliotek särskilda ”konversationsrum för publiken” där de kan talas vid utan att störa 

andra eller, ”såsom fallet är i många äldre bibliotek, för samtal uteslutande vara 

anvisade till en tambur med oftast inga andra sittplatser än en galoschhylla”  

(Hjelmqvist 1921, ss.176, 179). Här ser vi också att ett modernt bibliotek inte bara ska 

vara till för studier och läsning utan också kan vara en mötesplats.  

 

Biblioteksrummet kan även anpassas efter ”slaget av litteratur”. Detta är inte bara 

praktiskt ur inredningssynpunkt och för att underlätta bibliotekariernas arbete. Det 

underlättar främst för besökaren att ”hitta alla  de böcker biblioteket äger [som] han är 

intresserad av” (Hjelmqvist 1921, ss.177, 175). 

 

Att ett idealiskt bibliotek är anpassat för att tillgodose användarnas behov presenteras 

inte bara i form av positiva exempel och tips utan ibland också i passager med en 

kritisk underton.  Ett inredningsval där det av ”estetiska skäl ingen skiljevägg [finnes] 

ovanför hyllorna” resulterar i att ”publiken i läsesalen blir störd av samtal från 

utlåningsavdelningen” (Tynell 1920, s.85). En mindre detalj som genom att påpekas 

även den visar på inställningen att biblioteksrummet ska vara utformat så att olika 

användargrupper ska få sina särskilda behov och önskemål uppfyllda, även att få läsa 

ostört.   

 

Även verksamheten och beståndet ska anpassas efter besökarna. Bokurvalet ska göras 

med eftertanke och hänsyn till målgruppens behov. Till patienter på ett 

sjukhusbibliotek bör man ”komma ihåg, att det är sjuka människor som ska läsa dem. 

Köp alltså inga allt för sorgliga böcker, som handla om lidande och död” samt tänka 

på att inte köpa ”stora och tunga böcker” utan istället ”små lätthanterliga, fängslande 

böcker” (Ljung 1930, s.231). 

 

Ett bibliotek byter sina illustrationer med jämna mellanrum, vilket leder till att 

”barnen se efter om det kommit något nytt så ofta de komma till biblioteket”. En 
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barnavdelning har en hylla ”fullsatt med lustiga och karakteristiska små leksaker från 

hela jordklotet, och ovanför hänga indianpiskor och andra större föremål, som kunna 

glädja ett pojkhjärta och sätta fantasien i rörelse”. På ett annat bibliotek står ett 

terrarium, som en bibliotekarie ber om ursäkt för då det inte verkar passande för ett 

bibliotek. Men, förklarar bibliotekarien, ”det intresserar barnen så det får stå där” 

(Jacobson 1927, ss.210, 214, 215). Dekorationerna är alltså anpassade utifrån ett 

perspektiv att de ska glädja barnen.  

 

Inredningen och verksamheten ska anpassas till att stimulera barnens fantasi, men 

också för att  

att väcka deras läslust, skapa ett visst kritiskt omdöme, så att de lära sig förstå 
att välja eller vraka, och inpränta i dem kärlek till litteraturen, så att de i den 
komma att se en av världens omistligaste skatter (Jacobson 1920, s.59)  

På en barnavdelning har man en ”eventyrssal” och en ”stor[] ljus[] läsesal med…öppna 

hyllor”. Här anordnas föreläsningar, högläsning av bland annat sagor och 

äventyrsberättelser, samt teater som barnen spelar själva och ”många andra 

möjligheter att kunna upptaga konkurrensen med gatan, biografen eller mera skadliga 

’folknöjen’…eller bekämpa likgiltigheten” (Sandberg 1921, s.18). Barnbiblioteket ska 

vara anpassat så att det inte endast ger ”barnen möjlighet till hemlån eller ett läsrum 

varest de kunna tillbringa sin tid” (Jacobson 1920, s.59) utan blir mer än bara en plats 

för tidsfördriv. Här kan man också utläsa en viss önskan att styra barnen mot något 

”bättre”; att anpassningen inte bara tjänar till att locka barnen till biblioteket utan 

också från någonting som anses mindre värt.  

 

Man anpassar efter ålder och utvecklingsstadier. Mindre barn, som ”ofta [ha] svårt att 

koncentrera sina tankar på en bok…få rita i stället”. De får använda ”bibliotekets goda 

bildsamling”, ”rita av bilder i böcker” och ”barnbibliotekarien får oupphörligt 

tjänstgöra som smakråd” fastän hon erkänt att ”hennes egna konstnärliga anlag äro 

skäligen minimala”. Det glädjer barnen och att ”de unga [är] belåtna…det är ju 

huvudsaken” (Jacobson 1927, s.211). Bibliotekarien anstränger sig för att låta barnens 

behov och intressen styra. 

 

Personalen och dess kompetens behöver alltså också vara anpassad för att möta 

användarnas behov och önskemål. Verksamheten för barn och ungdomar till exempel  
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”ställer alldeles speciella fordringar på bibliotekarierna varför endast erfarna och 

skolade krafter borde komma i fråga” som är utbildade och är ”hemma i barnpsykologi 

[och] ha förmåga att välja och berätta sagor och rita trevliga affischer”. Det varnas för 

att ”med hänsyn till tidigare erfarenheter…låta ungdomsavdelningen bli en 

utbildningsanstalt för de yngsta assistenterna” (Berggren 1926, ss.92-93). 
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8. Avslutande diskussion 

Här följer en avslutande diskussion av de analyser och resultat som genomförts och 

framkommit i de två delundersökningarna. Det övergripande syftet för uppsatsen var 

att genom att analysera artiklar publicerade i Biblioteksbladet ge en överblick av och 

inblick i de biblioteksidéer och metoder från andra länder som togs hem till Sverige 

mellan 1916 och 1930.  

 

I den första delundersökningen presenterades en överblick av när artiklarna skrevs; 

vilka personer som skrev dessa artiklar; vilka länder man oftast vände sig till för 

inspiration; vilka bibliotekstyper som var mest omskrivna och undersökta; samt vilka 

aspekter av biblioteksarbete som beskrevs mest. I delundersökning 2 presenterades 

några genomgående teman som kommit fram genom både tolkande närläsning och 

tematisk analys. I den här analysen vill jag försöka utveckla några av de funderingar 

och slutsatser helheten och resultaten tillsammans har lett till.  

 

Det mest framträdande intrycket är att de samlade resultaten ger oss inte bara en 

överblick av i utländska biblioteksverksamheter och vad man från svenskt håll fann 

mest intressant med dessa. Tillsammans säger de också någonting om det skick och 

skede det svenska biblioteksväsendet befann sig i mellan 1916 och 1930.   

 

Det första jag slogs av i genomläsningarna av artiklarna var den stora detaljrikedomen, 

och som vi sett i både översikten av vanliga teman och från analysen av närläsningen, 

utgör detaljer om de mer praktiska sidorna av biblioteksverksamhet en stor del av 

innehållet. Man samlar in och rapporterar exempel och råd om olika aspekter, bland 

annat om hur de fysiska byggnaderna och rummen är utformade, hur man finansierar 

både inköp och byggnation, vad det kostar att utbilda en bibliotekarie och hur man 

finurligast organiserar sitt bestånd eller håller koll på sina utlån. Tips och råd som kan 

användas för att praktiskt bygga upp en fungerande biblioteksverksamhet. Vissa 

artiklar är stundtals så detaljerade att de skulle kunna användas som instruktioner 

eller planritningar.  

 

De tidigare studier som undersökt introduktionen av utländska biblioteksidéer till 

Sverige i början av 1900-talet har oftast haft sitt fokus på Valfrid Palmgren och hur 
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hon i sin reserapport och statliga utredning beskriver de grundläggande koncept och 

värderingar som utgör basen för de amerikanska biblioteken. Grundstenen av dessa 

koncept var principen att biblioteken ska vara öppna och välkomnande för alla, oavsett 

ålder, bakgrund, intressen eller samhällsstånd (Torstensson 1996, s.12; Hansson 1998, 

s.82; SFS 1912:229). Utifrån de teman som belysts ser vi att denna princip fortfarande 

är grundläggande, men att man inte diskuterar den explicit. Istället ”ser” vi den genom 

alla de praktiska exemplen i artiklarna som visar hur de implementerats i andra 

länder. Till exempel i bibliotekens namn; de specialinriktade biblioteken; samt de 

anpassade lokalerna och verksamheten.  

 

Palmgrens reserapport beskrev dock inte bara de ideologiska aspekterna av det 

amerikanska biblioteket. Den tog också upp hur viktigt det var att biblioteken även var 

offentligt finansierade samt hade ändamålsenliga och ordentliga lokaler, med bland 

annat öppna hyllor (Palmgren 1909). Hennes beskrivningar av dessa aspekter är 

utförliga och följs ofta av bilder som exempel. I texterna efterföljs alltså detta mönster, 

förutom att beskriva ideologier. Man vet varför man vill att biblioteket ska vara på ett 

visst sätt och hur en idealstruktur av ett sådant ska se ut. Fokus nu ligger på hur man 

kan bygga ett biblioteksväsende som reflekterar dessa värderingar och uppnår en 

sådan organisation. 

 

Denna uppfattning om att ha klart för sig varför man vill ha en viss sorts bibliotek, 

men ännu inte har hunnit bygga dem fysiskt,  kan man också koppla till det i den andra 

delundersökningen beskrivna temat Sverige ligger efter. Det fanns från mitten av 

1800-talet och framåt en uppfattning om att Sverige låg både politiskt, ideologiskt och 

ekonomiskt efter resten av Europa. Sverige var också till stor del fortfarande ett 

bondesamhälle under det första decenniet av 1900-talet (Frenander 2012b, ss.40–41; 

Hansson 1998, s.94). 

 

I bibliotekssammanhang låg Sverige i jämförelse med USA cirka 40-50 år efter i 

utvecklingen ända in på 1920-talet (Torstensson 2001, s.145). Att denna känsla levde 

kvar i det svenska biblioteksväsendet framgår av tidigare beskrivning. De andra 

länderna hade nått olika biblioteksmilstolpar som till exempel bibliotekarieutbildning, 

anpassade byggnader och samordnande centralbibliotek långt före Sverige. Till och 

med Sveriges tidigare ”lillebror” Norge hade gått om och förbi (SFS 1912:229, s.6). 
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Detaljrikedomen i artiklarna kan tolkas visa på en iver och målmedvetenhet att samla 

på sig så mycket erfarenhet och goda exempel som möjligt. Denna målmedvetenhet 

kan också säga oss något om författarnas kunskaper om och insikter av 

biblioteksverksamhet. Man förstår vad man behöver veta för att snabbt och effektivt 

kunna tillämpa dessa utländska idéer och metoder på hemmaplan för att bygga upp 

de moderna folkbibliotek man har sett exempel på och har visioner om.  

 

Resultaten säger oss också någonting om den tilltänkta läsaren, alltså de 

biblioteksverksamma i Sverige. Även om artiklarna är mycket detaljerade, är de i 

huvudsak mycket kortfattade och åtföljs inte av några ingående 

bakgrundsbeskrivningar. Till exempel, om man konstaterar att man vid ett visst 

bibliotek använder en systematisk katalog, använder Deweys decimalsystem för 

klassifikation eller Cutters regler för katalogisering, får vi ingen förklaring av vad det 

innebär eller vad termerna betyder.  

 

I tidigare forskning och stundtals även i artiklarna talas det om hur de bibliotek man 

ska bygga upp är av en ny sort, baserad på de moderna och nya anglosaxiska idéerna 

(Frenander 2012b, s.130). Sverige fick inte heller förrän 1926 en egen organiserad 

utbildning för folkbibliotekarier på högre nivå (Seldén 2012, s.189) så man skulle 

kanske kunna anta att de som var involverade i det här ”bygget” var nybörjare. Det 

fanns ju dock ett redan existerande biblioteksväsende i Sverige innan, med många 

engagerade personer. Den kortfattade stilen i framförandet av detaljerna vittnar om 

att den tilltänkte läsaren av Biblioteksbladet, trots de nya slags folkbibliotekens korta 

historia i Sverige vid den här tiden, ändå ansågs besitta en god insikt och kunskap om 

bibliotekstekniska detaljer.  

 

Materialet i den här undersökningen är stort och flera av resultaten gav upphov till 

funderingar på vidare fördjupade undersökningar, slutligen vill jag därför lyfta fram 

ett par av de infallsvinklar som inte fått utrymme men som skulle kunna vara 

intressanta för vidare studier.  

 

Tidigare forskning har till stor del tittat på hur biblioteken vid den här tiden användes 

för att utföra makthavares intressen (Andersson 2009; Hansson 1998) eller på 

bibliotekets politiska kontext och roll (Frenander & Lindberg 2012). I artiklarna är ett 
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av de tydligaste temana som lyftes fram i den tolkande närläsningen hur bibliotekets 

fysiska rum och dess verksamhet skulle anpassas efter användarnas många olika 

behov och önskemål istället för tvärtom.  

 

Genom de beskrivningar av biblioteksrummen och biblioteksverksamheten vi får ta 

del av kan man utläsa en välviljan och önskan att de moderna (folk)bibliotek man nu 

bygger ska vara för användarna och välkomnande på ett annat sätt än tidigare 

bibliotekstyper. Ett idealiskt bibliotek utifrån denna synvinkel är anpassat och inrett 

för att passa och tillgodose användarnas behov, vem de än månde vara . Biblioteket 

som institution är, utifrån denna tolkning, i första hand till för folket istället för ett 

redskap för makten.  

 

I temat anpassat till användarna såg vi dock också vissa indikationer på att 

anpassningen inte alltid enbart är till för användarnas belåtenhet utan att det ibland 

kan finnas en, om dock välvillig, baktanke. Speciellt inom barnverksamheten där 

biblioteket, och litteraturen, ges ett högre moraliskt värde än ”biografen och andra 

skadliga ’folknöjen’” (Sandberg 1921, s.18). Denna till synes dikotomiska relation 

mellan styrning och anpassning skulle vara av intresse att undersöka och analysera 

vidare.  

  

Något annat som kunde vara av intresse för framtida studier är att titta närmare på 

artiklarnas författare och deras inflytande. Inte mycket finns skrivet i detalj om olika 

bibliotekspionjärers verksamhet och bidrag till biblioteksutvecklingen i Sverige, med 

ett stort undantag: Valfrid Palmgren.  

 

Som vi sett från resultaten var det endast en handfull personer som stod för de flesta 

artiklarna.  Tidigare studier visar på att denna lilla grupp hade stort inflytande och var 

djupt engagerade i folkbibliotekens utveckling under den första halvan av 1900-talet.  

Greta Linder och Helja Jacobson, för att nämna två, beskrivs som några av de 

pionjärer som förtjänar att lyftas fram för sitt bidrag till det svenska 

folkbiblioteksväsendets utveckling (Lundberg Rodin 2015, s.33). Att vidare fördjupa 

sig i dessa personers verksamhet skulle därför kunna öka förståelsen för och ge 

ytterligare kunskap om det svenska biblioteksväsendet under denna period. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Tabell över de 55 artiklar som handlar om utländsk biblioteksverksamhet som publicerats i  Biblioteksbladet mellan 

år 1926 och 1930 

År Författare Titel 

1916 Steenberg, Andr. Sch. 

Prof. 

De Nordiske Landes Folkebiblioteker og 

Amerikanske Systemer 

1917 Linder, Gurli En Tysk Kulturhärd och Dess Verksamhet Under 

Kriget 

1918 Hjelmqvist, Fredrik Norska Folkbibliotek 

1918 Josephson, Aksel Anteckningar om Amerikanska Bibliotek, med en 

Blick På Sverige  

1918 Hjelmqvist, Fredrik Det Tionde Norska Biblioteksmötet i Bergen den 1 

och 2 okt. 1917 

1919 Linder, Greta Amerikanskt Biblioteksarbete 1918 

1919 Widegren, Per G Amerikanska Specialbibliotek och Frågebyråer. Hur 

Bör Institutionen Lämpligen Anpassas Efter Svenska 

Förhållanden? 

1919 Luthander, Åke Den Parlamentariska Frågebyråinstitutionen i 

Amerika och Sverige 

1919 Linder, Greta W.H Brett. Bibliotekarie i Cleveland 1884-1918 

1919 Carlquist, Gunnar Från Danska Författare- och Biblioteksmöten 1919 

1919 Arnesen, Arne Amerikansk Bibliotekaand. Indtryk fra en Studiereise 

i de Forenede Stater (från ett föredrag vid S.A.B:S 

femte årsmöte 

1920 Tynell, Knut Köpenhamns kommunbibliotek: Erfarenheter från en 

Studieresa 

1920 Steenberg, Andr. Sch. 

Prof. 

En Dansk Lov for de Folkelige Biblioteker 

1920 Holmberg, Arne Några Upplysningar om det Revolutionära Rysslands 

Biblioteksförhållanden 

1920 Jacobson, Helja En Översikt av det Norska Barnbiblioteksarbetet 

1920 Nelson, Axel Statsbiblioteks Förvärv av den Inhemska 

Bokproduktionen, med Särskild Hänsyn till Sverige  

1920 Linder, Greta Några notiser om biblioteksskolor i Europa 
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1921 Hjelmqvist, Fredrik Specialrum för publiken : några anteckningar från en 

biblioteksstudieresa i Förenta staterna 

1921 Sandberg, Alvida Nordiskt Biblioteksmöte i Kristiania 

1921 Linder, Greta Det Deichmanska Biblioteket i Kristiania. En studie 

över dess organisation 

1921 Hjelmqvist, Fredrik Dansk och Norsk Tidskriftsindex 

1921 Hjelmqvist, Fredrik Utgifter och Utlåning vid Några av de Större 

Folkbiblioteken i Förenta Staterna 

1922 Linder, Greta Några anteckningar från en Studieresa i Danmark 

1922 Schartau, Sigurd Läroverksbiblioteken i Danmark 

1922 Hjelmqvist, Fredrik Biblioteksverksamhet och Bokhandel på Amerikansk 

Landsbygd 

1922 Tynell, Knut Statsunderstödda Folkbibliotek i Sveriges Städer: en 

statistik med några jämförande siffror från andra 

länder 

1922 Tynell, Knut Kristiania får en Modern Stadsbiblioteksbyggnad 

1923 Rosendahl, Ingrid; 

Hjelmqvist, Fredrik 

D:R E. Ackerknecht och Stettins Stadsbibliotek 

1923 Tynell, Knut Holländska Stads- och Folkbibliotek 

1923 Andrews, Siri Något om Biblioteksarbetet med Barn i Amerika 

1924 Hjelmqvist, Fredrik S:A:B:s Studieresa till Danmark 

1924 Steenberg, Andr. Sch. 

Prof. 

Bibliotekernes Folkedannelsearbejde 

1924 Haugstrup, S Det Daglige Arbeide i et Dansk Centralbibliotek 

1925 Linder, Greta En Amerikansk och en Dansk Biblioteksskola 

1925 Linder, Greta Amerikansk Biblioteksverksamhet i Frankrike 

1925 Tynell, Knut Litteratur för det Praktiska Livets Män i de Allmänna 

Biblioteken 

1925 Thyregod, Oskar Danmarks Industribibliotek 

1926 Heintze, Ingeborg Bibliotek i Sönderjylland 

1926 Kolmodin, Torsten Centralbiblioteket och Äldre Boksamlingar i Odense 

1926 Steenberg, Andr. Sch. 

Prof. 

Trykkeaarets Opførelse i Katalogerne 

1926 Nordin, Elsa Krigs-biblioteket och Museet i Vincennes - ett 

Upplysningscentrum för Kunskapen om Världskriget 

1914-1918 

1926 Bergren, Elisabet Engelska ungdomsbibliotek 
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1926 Hjelmqvist, Fredrik Danska Stifts- och Läroverksbibliotek 

1927 Jacobson, Helja Ungdomsarbete i Holländska Bibliotek 

1928 Holmberg, Arne Biblioteksintryck från Estland och Lettland 

1928 Gardberg, Carl-Rudolf Den Finländska Bibliotekslagen 

1928 Døssing, Thomas Samarbejde Mellem Større og Mindre Biblioteker 

1928 Arnesen, Arne Arbeidsforhold ved Bibliotekene 

1928 Cannelins, Helle Den Kommunala Biblioteksverksamheten på 

Landsbygden 

1929 Peterson-Berger, 

Hildur 

Croydon Public Library 

1929 Ackerknecht, Erwin Centralbiblioteksfrågor i Tyskland (stadtbucherei-

direktor. Skriver för att centralbibliotek ska införas i 

Sverige så ge exempel från Tyskland - att det borde 

vara av intresse) 

1929 Wieslander, Henning Deutsche Bücherei 

1930 Peterson-Berger, 

Hildur 

Engelska Grevskapsbibliotek 

1930 Ljung, Ragnar Centralbiblioteket i Esbjerg 
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