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Abstract:  This qualitative discourse analysis examines the way in which the 

state’s intervention in issues concerning the public library in Sweden 
is depicted before the establishment of said institution, and more 
spefically during the years 1898 to 1903. The general aim of said 
analysis is to act as a kind of balance to the prevailing representation 
of the public library as an altogether democratic institution.  

 
In summary the public library is presented in the source material as 
being the solution to an array of societal issues. The background to 
these matters is furthermore explored to some extent. Among these, 
pulic library initiatives as one of the components in a larger popular 
education project can be mentioned. The further goal of this project 
is in turn to produce a more effective workforce and thereby 
strengthen the competetivness of the nation’s industries , as well as 
to function as an intrument for social integration, pacification of the 
working class, and development of a civic subject position. 

 
The theoretical approach has been composed of a number of various 
orientations. What can be said to be the common denominator of 
these, is the point of departure in historical materialism, as well as to 
some extent an understanding of the relation between state and civil 
society as being integrated in each other, rather than separated by a 
distinct boundary. In short the study concludes that the 
subsidization of public libraries by the state constitutes part of the 
transition from the an industrial capitalism, to that of an organized 
such. This change is pursued by efforts towards conjuring a 
mobilization behind the national project, and the strengthening of 
the nation’s industries in relation to international competition. 
Simultaneously a form of renegotiation of the social contract takes 
place, in which the cultivation of the subject position of the citizen as 
an alternative to that of the class-related subject  can be said to be a 
crucial component. Altogether the long-term purpose of said 
activities can be interpreted as ways of suppressing an open class 
conflict, and turning it into a latent one. The public library is 
presented as a significant component in said process, since it 
contributes to an increase in the general level of education, an 
experience of national affinity and participation, as well as a 
concession to demands for social reforms. 
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Inledning 
 

Folkbiblioteket beskrivs emellanåt som en samhällelig förmån som erbjuds 

medborgarna närmast som en gåva. I den mån tillgången till bibliotek istället 

framställs som en medborgerlig rättighet, följer ofta ett mer eller mindre uttalat 

resonemang om nämnda institution som en av samhällets och den parlamentariska 

demokratins absoluta hörnstenar. Sådana tankegångar aktualiserades inte minst då 

Kungliga bibliotekets sekretariat för en nationell biblioteksstrategi presenterade sin 

omvärldsrapport i september 2017. Denna hade försetts med den mycket talande 

titeln Den femte statsmakten: bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet 

och digitalisering.  

 

I rapporten framhålls bibliotekens roll i samhället såväl som dess betydelse för 

allmänheten. Detta framför allt när det kommer till frågor som livslångt lärande och 

digital literacy, eller för den delen tillgången till såväl information som rum för 

meningsutbyte och åsiktsformerring i största allmänhet. Som prov på detta kan 

nämnas det faktum att en sökning på ”digitalis” i sagda rapport resulterar i inte 

mindre än 600 träffar, och nämns alltså i genomsnitt lite drygt en gång per sida. En 

liknande utvecklingsriktning kan riksbibliotekarie Gunilla Herdenbergs (2012, s.3) 

ledartext i Scandinavian Library Quarterlys temanummer om just livslångt lärande, 

sägas ge prov på. I denna omnämns frågan om vilka utmaningar biblioteket ställs 

inför då allt fler verksamheter förläggs till internet, och hur biblioteket kan möta 

dessa utmaningar och samtidigt spela en viktig roll i samhället i stort. 

 

Detta är såklart mycket angelägna frågor, som definitivt tål att diskuteras. Inte minst 

i mot bakgrund av det ständigt tilltagande ansvar som läggs på folkbiblioteken i form 

av vägledning i det samhälle som alltjämt ör pådrivande i digitaliseringen. En sådan 

utveckling förutsätter både kunskap om, och tillgång till tekniska hjälpmedel och 

plattformar av olika slag, och försvårar därtill i allt högre grad deltagande för de som 

inte äger något av detta (Andersdotter, 2017, s.118). En diskussion rörande hur, eller 

om biblioteket ens bör underlätta en sådan utveckling och dess konsekvenser är som 

sagt mycket angelägen. För att en sådan ska bli någorlunda fruktbar, intressant, och 

engagerande krävs dock att den undviker att landa i plattityder och vaga 

formuleringar om biblioteket som fundamentalt för demokratin. På ett för samtiden 
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mycket symtomatiskt sätt inleder Erik Fichtelius (2017, s.11) Kungliga bibliotekets 

ovan nämnda omvärldsrapport med en kommentar på den omdaning som Donald 

Trump antas ha stått för beträffande sanningsanspråk, fakta och kunskap. Här menar 

Fichtelius (a.a, s.12) att det allmänna biblioteksväsendet kan ha en betydande roll i 

det demokratiska samtalet, och då bland annat genom att stå som garant för 

balanserad och oberoende kunskap. Utan att detta konstaterande ska ses som 

representativt för resterande kapitel i rapporten, så säger det ändå något om den 

axiomatiska status som sägningar av det slaget kan sägas ha uppnått.  

 

Enligt min mening behöver en diskussion om det allmänna biblioteket i relation till 

frågor om demokrati och dylikt föregås, och därtill själv innefatta även en diskussion 

om mer grundläggande demokratifrågor. Detta är givetvis ingenting som kan göras i 

sin helhet inom ramen för en kandidatuppsats, om ens någonstans. Med detta sagt 

hoppas jag att föreliggande undersökning kommer att kunna bidra med en 

nyansering av det påfallande okritiska sätt på vilket biblioteket framställs som en 

femte statsmakt, och som ett demokratins fundament. Latent i en sådan beskrivning 

ligger nämligen ett antagande om att biblioteket är demokratiskt närmast till sin 

själva natur, och att det varit så sedan en lång tid tillbaka.   

 

I de sammanhang där ett kritisk blick ändå anläggs på folkbibliotekets tidiga år, och 

de av ideologi och fostran genomsyrade biblioteken, så riktas efterföljande kritik i 

regel mot de sätt på vilket detta tog sig uttryck i bibliotekens innehåll, i bokstavlig 

såväl som i bildlig mening. Det råder som sagt inget tvivel om att en merpart av den 

biblioteksverksamhet som bedrevs i Sverige under sent 1800- och tidigt 1900-tal 

hade tydliga inslag av rent propagerande och kampanjande för bestämda normer och 

åskådningar. Att detta varit ett obestridligt förhållande kan illustreras med några av 

de många utlåtanden om ”…faran från de fullständigt populariserande 

framställningar i skilda vetenskapsgrenar , som stundom på spekulation öfversättas 

och utsändas i den svenska bokmarknaden.”, som Söderberg (1901, s.39) här 

uttrycker det. Domkapitlet i Strängnäs menar vidare i ett utlåtande, att då 

boksamlingar samtidigt som de kan vara av stor nytta 

 

…knappast något kan mera verksamt tagas i andra och 

samhällsförödande makters tjänst än just böcker, hyser domkapitlet 
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den öfvertygelsen att boksamlingar af detta slag kräfva omsorgsfullt 

öfvervakande och klarsynt ledning, om de skola främja det goda 

ändamål, man med dem vill vinna. (Svensk Läraretidning, 1903, 

s.1037) 

 

Bilden av det förmoderna biblioteket som exkluderande och kännetecknat av en 

strikt övervakning och utpräglade maktrelationer kan sägas vara allmänt spridd, om 

inte annat som ett grundantagande om det för- eller tidigmoderna samhällets 

sammansättning i störst allmänhet. Enligt Skouvig (2007, s.223-224) användes 

denna föreställning, som mot bakgrund av ovanstående stycken ändå kan sägas äga 

en viss giltighet, av Danmarks bibliotekspionjärer under det sena 1800- och tidiga 

1900-talet, och då för att etablera en ansats mot vilken ett språng mot ett modernt, 

demokratiskt, och inkluderande biblioteksväsende kunde göras. Densamma 

konstaterar vidare att sagda dikotomi har varit utbredd även betydligt senare än så, 

då den användes bland annat av den danske bibliotekarien H. Hvenegaard Lassen så 

sent som 1962 i De danske Folkebibliotekers Historie 1876–1940. En liknande 

beskrivning av Valfrid Palmgrens gärning används till viss del av Lundgren, 

Myrstener och Wallin (2105, s.134), då sagda biblioteksförnyare i Om folkuppfostran 

sägs inta en polemisk ställning mot den dåvarande, alltför skiktade 

folkbildningsverksamheten. Denna tydliga åtskillnad mellan 

folkbiblioteksverksamheten före och efter en genomgripande omdaning, som 

karakteriserad av ett auktoritärt styre respektive en inkluderande och någorlunda 

tillåtande inställning kan alltså sägas äga åtminstone ett visst mått av giltighet även i 

den samtida diskursen.  

 

Även Skouvig (2007, s.225) menar vidare att den danska bibliotekssfären idag i 

allmänhet förstår biblioteket som en institution med målet att tjäna landets 

befolkning, och att det förmoderna bibliotekets förtryckande karaktär används som 

en kontrast för att stärka denna förståelse. Detta resulterar i en slags diskursiv död 

vinkel, varpå arbetarklassens kultivering endast kan betraktas som en del i en 

ständigt framåtskridande demokratiseringsprocess, och ifrågasättande av 

bibliotekets nuvarande roll begränsas (a.a, s.226).  
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Robert V. Williams (1981, s.334) beskriver tre generella inriktningar inom det 

bibliotekshistoriska fältet, vilka var och en framhåller en specifik aspekt som 

avgörande i de allmänna bibliotekens utveckling. I jämförelse med de perspektiv som 

betonar sociala förhållanden respektive social kontroll är det som tillskriver den 

demokratiska traditionen en bärande roll i biblioteksutvecklingen den otvivelaktigt 

mest populära och använda. Williams menar att detta är särskilt sant när det 

kommer till bibliotekarierna själva, då sagda uppfattning tillåter betraktandet av den 

egna yrkesrollen och verksamheten som en fanbärare för demokratin och dess ideal. 

Sagda författare anmärker också på den obestämdhet som demokratibegreppet och 

åtföljande ideal utmärks av (a.a, s.335). Trots att Williams indelning tar sin 

utgångspunkt i amerikanska förhållanden, så kan en liknande kritik onekligen 

applicerasäven på europeiska och svenska dito. I det senare fallet beskrivs 

bibliotekets och demokratins åtföljande dock inte som en kontinuitet, utan tidigare 

nämnda polemiska förhållande mellan förmoderna respektive moderna förhållanden 

anförs istället.  

 

Att låta analysen stanna vid ett åskådliggörande av dåtidens bibliotek som 

förmedlare av specifika ideal och begränsare av andra är, trots de många poänger 

som finns i detta inte tillräckligt. För att kunna föra ett någorlunda intressant 

resonemang om samtidens bibliotek måste detta ses i relation till dåtidens dito, och 

då inte endast syftande till dess innehåll. Diskussionen riskerar i händelse av att 

endast sistnämnda aspekt inkluderas, att fastna i ett självklart konstaterande om att 

det senare var formligen övermättat med paternalism och auktoritära ideal, och att 

det förra inte är det i alls lika stor utsträckning. Jag menar att även det allmänna 

bibliotekets själva form, och de avväganden och intressen som ryms däri måste 

beröras i minst lika hög utsträckning  

Om kritiken rörande  uppfostrande biblioteksformer riktas endast mot de 

förmoderna dito, blir beskrivningen otillräcklig. Denna behöver nyanseras med kritik 

också mot den inkluderande och relativt tillåtande formen, då denna inrymmer lika, 

för att inte säga minst lika uppfostrande och disciplinerande effekter. Med detta inte 

sagt att dagens folkbibliotek inte alls skulle skilja sig från det som av Skouvig skulle 

beskrivas som den förmoderna formen, eller för den delen från den som etableras av 

sekelskiftets bibliotekspionjärer. Snarare kommer poängen med följande 

undersökning vara att visa på hur folkbibliotekets roll, som del av en specifik 
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överbyggnad kommer att förändras i relation till, och i någon mån även influerar den 

materiella bas och det produktionssätt vilka utmärker särskilda faser i samhällets 

övergripande omvandling (Raber, 2010, s.145) 

 

Något som kan ge en fingervisning av vad som eftersträvades med det folkbibliotek 

som förordas i det undersökta materialet, är den mening som avslutar den i Social 

Tidskrift, (1903, s.265) införda redogörelsen för Ludvika bokstugas utveckling. Där 

konstateras att syftet med denna bokstuga, liksom liknande etablissemang är 

”spridandet af bildningslängtan, af kunskapstörst, af kulturkärlek, för väckandet af 

alla sofvande och skingrandet af allt vad damm och dimmor heter, för höjandet af lif 

och lifslust och fyllandet af alla gamla klyftor mellan människor.”. Detta stycke har 

därför fått utgöra grunden till titeln på denna uppsats. Det kan dock kompletteras 

och tydliggöras med hjälp av en passage ur redogörelsen för En debatt om Sveriges 

industri publicerats i nämnda tidskrift och årgång (a.a, s.341). Däri framförs den 

åsikten att : 

 

barnens uppfostran nu är för opraktisk, hvarför en reform här vore 

önsklig. Man borde låta dem samtidigt med skolgången lära sig ett 

praktiskt yrke, öfva dem att med lätthet uttrycka sig i tal och skrift 

samt att på fri hand anteckna enklare föremål. Mera förståndsodling 

och mindre minnesbelastning vore af nöden. Dessutom borde 

kännedom om en medborgares skyldigheter och rättigheter bibringas 

ungdomen. 

 

Föreliggande undersökning kommer att genomföras med den målsättningen att 

studera bakgrunden till nämnda avsikter och önskemål. Därtill kommer några av de 

metoder som används för dess implementering att utforskas. En mer precis 

redogörelse för avsikten med följande uppsats ges dock i nästkommande avsnitt.  
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Syfte 

Det övergripande syftet med undersökningen är att undersöka vilka huvudsakliga 

diskurser som kan identifieras kring statens ingripande i frågor rörande det 

allmänna biblioteksväsendets organisation, beskaffenhet, och finansiering  i några av 

de texter som föregår sagda ingripande genom statsunderstödet 1905. Närmare 

bestämt avser föreliggande studie att redogöra för de motiv och drivkrafter som kan 

uttydas ur formuleringar och påståenden. Därtill är ambitionen att studera de 

bakgrundsförhållanden som gör sagda handlingsförlopp möjligt såväl som i någon 

mening nödvändigt.  Utgångspunkt för nämnda undersökning kommer i huvudsak att 

utgöras av folkbiblioteket som del i ett större folkbildningsprojekt, och då i relation 

till ett antal begrepp. Dessa kommer i huvudsak att avgränsas och definieras genom 

orienteringen i tidigare forskning, såväl som av sådant teoretiskt underlag som kan 

antas vara relevant i sammanhanget.  

Disposition 

Uppsatsen inleds med en forskningsöversikt, där sådant som tidigare skrivits om det 

allmänna bibliotekets roll i samhällsförändringar, i såväl en svensk som en 

internationell kontext. I det efterföljande kapitlet ges en överblick över sådana 

teorier och metoder som använts i föreliggande undersökning. Dessa kan mycket 

kort sammanfattas som in historiematerialistisk grundsyn, kombinerad med en 

kritisk diskursanalytisk metod. Därefter presenteras de frågeställningar som 

förfärdigats med hjälp av föregående kapitel. Efterföljande kapitel består i en 

redogörelse för de kriterier som använts vid den tidsmässiga avgränsningen och 

urvalet av källorna, samt en kortare presentation för de i materialet ingående 

publikationerna.  

 

Efter detta följer den huvudsakliga delen av uppsatsen, som utgörs av själva 

undersökningen. Denna är i sin tur uppdelad i sju kapitel. Det första av dessa, kallat 

Staten, samhället och folkbiblioteket behandlar den diskursiva och samhälleliga 

utveckling som förbereder för initiativ i biblioteksfrågan. I det andra kapitlet, 

Folkbiblioteket som nationellt projekt, redogörs för den allmänna och övergripande 

biblioteksorganisationens funktion som bidragande till frambringandet av en 

nationell gemenskap. Nästa kapitel, Ett större folkbildningsprojekt berör synen på 

folkbiblioteket som en av flera beståndsdelar i ett omfattande arbete för 
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bildningsnivåns höjande. Därefter följer kapitlet Den sociala frågan. Häri beskrivs det 

sätt på vilket folkbiblioteket framställs som en närmast universell lösning på diverse 

socialpolitiska frågor. Det femte kapitlet, Arbetare av en fullkomligare typ utgörs av 

en redovisning för folkbibliotekets roll som en slags katalysator i, och förutsättning 

för den industriella och ekonomiska utvecklingen. I det sjätte kapitlet, Gemensamma 

strävanden utforskas det föreställda folkbibliotekets förhållandevis inkluderande 

form, och den betydelse denna kan tänkas ha haft i åstadkommandet av en nationell 

gemenskap och beslöjandet av klassgränser. I det sjunde och för undersökningsdelen 

sista kapitlet, Från slaf till medborgare behandlas den i biblioteket utövade 

studieformen, präglad av självständigt deltagande, samt dess roll som 

frambringandet av en medborgerlig subjektsposition. 

 

I det sista avsnittet återfinns en sammanfattning av studiens resultat, och de svar 

som de ställda frågeställningarna kan bemötas med. Därtill presenteras ett antal 

allmänna reflektioner kring dessa, såväl som sådant som inte framkommit genom 

undersökningen. Vidare ges några förslag på tänkbara framtida 

undersökningsområden och perspektiv, samt en kortare kommentar rörande 

studiens användbarhet. 

Forskningsöversikt 

En av de forskningsinsatser som ligger närmast området för denna undersökning, 

vad gäller övergripande ämnesval såväl som metodologisk ingång och teoretiskt 

perspektiv är Magnus Torstenssons. Densamme har i ett antal artiklar, 

antologikapitel samt en avhandling behandlat betydande delar av Sveriges 

bibliotekshistoria, men främst med tonvikt på 1800-talets senare och 1900-talets 

tidigare delar. Som en av de senare delarna i denna digra produktion kan nämnas 

sagda författares kapitel i antologin Styra eller stödja? (2012, s.189). Detta fungerar 

som en sammanfattning av tidig bibliotekspolitisk utveckling i Sverige, och då främst 

rörande 1800-talets dito, men berör också de omständigheter som utgör bakgrunden 

till de första direkt bibliotekspolitiska besluten 1905 och 1912. Utifrån vad som 

skulle kunna beskrivas som en form av historiematerialism utforskar Torstensson, 

bland annat i nämnda kapitel det allmänna biblioteksväsendets framväxt och 

omvandling som en del i kapitalismens dito. Det är också detta perspektiv, och då 

kanske framförallt den iakttagelse som görs angående folkbibliotekets relation till 
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den organiserade kapitalismen (a.a, s.110), som kan sägas vara ursprunget till det 

intresse som föreliggande undersökning är ett uttryck för. Det övergripande 

teoretiska perspektiv som Torstensson använder sig av, och som enligt Williams 

(1981, s.335) uppställning kan placeras i den kategori som betonar bibliotekets 

betydelse för social kontroll, kan i sin tur härledas till den amerikanske 

bibliotekshistorikern Michael Harris arbete. Denne åberopas av såväl Williams som 

en företrädare för nämnda inriktning (a.a, s.336), som av Torstensson (1996, s.32-

33) själv, och då som en inspirationskälla. Harris har enligt Torstensson i sin analys 

av den förmögne sponsorn George Ticknors roll i grundandet av Boston Public 

Library, verkat för ett ifrågasättande av den vid historiesyn som åtminstone vid 

tidpunkten var förhärskande. Enligt A.S. Popowich (2007) lyckades Harris med sin 

omfattande artikel betitlad ”The Purpose of the American Public Library in 

Historical.Perspective: A Revisionist Interpretation”, dock inte att etablera en kritisk 

form av bibliotekshistoria, även om 60-talet innan dess hade utgjort en slags 

ljuspunkt i ett fält som i övrigt länge präglats av rent beskrivande kronologiska och 

biografiska berättelser. 

 

Den engelska bibliotekshistorikern Alistair Black har varit tongivande för den 

forskning som på senare år bedrivits kring bibliotekshistoria, och då med ett 

perspektiv som tar hänsyn även till omkringliggande sociala, ekonomiska och 

politiska faktorer (ibid.). Även Black har dock låtit sig inspireras av Harris, och då 

kanske främst av just denna övergripande infallsvinkel. Gällande tidsmässig 

avgränsning tillämpar Black tillämpa ett tämligen brett perspektiv. Detta märks inte 

minst i dennes avhandling The English Public Library as an 

Agency for Social Stability c. 1850-1919 (1989), såväl som i den mer översiktliga 

genomgången ”Skeleton in the Cupboard: Social Class and the Public Library in 

Britain Through 150 Years” (2013). Genomgående för båda, och för den delen 

merparten av Blacks publikation är influenserna från Michael Foucault, och det 

diskursanalytiska perspektiv som kan härledas till densamme. En bärande del i 

Blacks resonemang kring det allmänna biblioteksväsendets införande sett i relation 

till omgivande sociala förhållanden, är den dubbla funktion vilket det allmänna 

biblioteket fyllt, som både kulturell och materiell förbättring. Dessa funktioner 

syftade dock båda till ett allmänt upprätthållande av den sociala stabiliteten (Black, 

1989, s.1). Detta perspektiv har också fått urgöra en av de centrala 



 

 9 

inspirationskällorna för föreliggande studie. Vidare har Black även tillämpat 

Foucaults syn på den moderna institutionen, och därmed även biblioteket som en 

övervakande och kontrollerande funktion. Detta blir som allra tydligast i artikeln 

”The Library as Clinic: A Foucauldian Interpretation of British Public Library 

Attitudes to Social and Physical Disease, ca. 1850-1950” (2005).  

 

En forskningsinsats liknande Blacks, men som ligger närmare området för 

kommande undersökning rent geografiskt, är Laura Skouvigs. Denne har anlagt ett 

diskursanalytiskt perspektiv på det danska biblioteksväsendets historia, och använt 

detta för att förändra den allmänt vedertagna bilden av det allmänna biblioteket som 

en utmärkt av en inneboende demokratisk och jämlik anda (Skouvig, 2007). Utöver 

just denna iakttagelse har även den uppmärksamhet Skouvig fäster vid synen på 

biblioteksanvändaren, varit en viktig förutsättning för åskådliggörandet av detta 

perspektiv i kommande undersökning. Däri ryms även det subjektsskapande som 

fått utgöra ett av de områden som tagits i beaktande. För framlyftandet av denna 

aspekt fungerar Foucaults förståelse för moderniteten, som bestående av 

motsättningen mellan å ena sidan individens emancipation och å andra sidan 

övervakning och kontroll av densamme (Popowich, 2007). 

 

Även Dan Andersson, som är utbildad bibliotekarie men varit knuten till Pedagogiska 

institutionen vid Stockholms universitet vid tiden för sin avhandlings tillblivande, 

har genom framläggandet av denna bidragit till en bibliotekshistoria med tydliga 

influenser från Foucault. Andersson anlägger i sin avhandling, som har titeln 

Folkbibliotek makt och disciplinering:en genealogisk studie av folkbiblioteksområdet 

under den organiserade moderniteten (2009), ett brett perspektiv, vad gäller både 

tidsmässig och begreppslig avgränsning, samt frågeställningarnas karaktär i 

allmänhet. Med detta följer vissa problem, som Kerstin Rydbeck (2010) också 

påpekat i sin recension av sagda avhandling. Bland annat anmärks på den rymliga 

tidsmässiga avgränsningen, och de svårigheter som följer därav gällande möjligheten 

att utveckla mer specifika och nyanserade resonemang. Frånsett dessa brister har 

Andersson definitivt bidragit med vissa intressanta observationer. Synliggörandet av 

bibliotekets funktion som skapande av en medborgerlighet (a.a, s.176ff) kan här 

framhållas som särskilt intressant för förestående undersökning, då den på ett 
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självklart sätt kan relateras till de nationella samlingssträvanden som utgör en 

central del däri. 

 

Ett perspektiv liknande Anderssons, i den meningen att det är starkt knutet till 

Foucault och dennes syn på makt och disciplinering, används av Samuel Edquist och 

Anne Berg, i The Capitalist State and the Construction of Civil Society: Public Funding 

and the Regulation of Popular Education in Sweden, 1870-1991 (2017). Däri utforskas 

den svenska statens förhållande till tre olika former av folkbildningsverksamhet, 

varav biblioteket jämte folkhögskolan och studiecirkeln utgör en. Den 

autonomiseringsstrategi som för Berg och Edquist (a.a, s.3-4) utgör en begreppslig 

stomme kommer i någon mån att förklaras mer utförligt i undersökningens 

huvuddel. Vad som kan sägas vara intressant i detta sammanhang är dock den 

funktion sagda begrepp fyller i förklaringen av staten och civilsamhället som i stor 

utsträckning integrerade i varandra, och därmed inte överhuvudtaget åtskilda på det 

sätt som de ofta framställs. Detta antagande har fått utgöra en inte obetydlig del av 

grunden för kommande studie, då det källmaterial som använts för denna till stor del 

består av texter stammande från privata initiativ, snarare än egentliga 

riksdagsskrivelser, motioner och dylikt.  

 

Om Berg och Edquist betraktar folkbildningsverksamheterna som mer eller mindre 

en förlängning av statsmakten, kan Joacim Hanssons studie Om folkbibliotekens 

ideologiska identitet: en diskursstudie (1998)  på ett motsvarande plan sägas 

argumentera för att folkbiblioteket bör betraktas som en fortsättning av de märkbart 

konservativa sockenbiblioteken (a.a, s.139). Hansson har i denna avhandling, som 

fungerar som en slags bakgrund till en mer ingående undersökning om den ideologi 

som specifikt SAB-systemet ger uttryck för, undersökt det som benämns som de 

”folkliga biblioteken”. Närmare bestämt är det dess ideologiska karaktär, gällande 

såväl innehåll som syfte och i någon mån form, som beskrivs. Att det är just de 

tidigare närmast avsomnade sockenbiblioteken som kommer att utgöra grunden för 

folkbibliotekets, eller snarare dess embryos tillblivande (ibid.) kan tvivelsutan sägas 

vara relevant även för denna uppsats. Detta då även det källmaterial som fått bilda 

grunden till denna redogörelse till större del berör just de biblioteksformer som på 

ett eller annat sätt ansvaras för av en borgerlig eller kyrklig kommun. Det som 

utmärker föreliggande uppsats i relation till Hanssons är dock en något bredare, och 



 

 11 

därmed också mer översiktlig ansats, som i något högre utsträckning riktar blicken 

mot biblioteket som sådant snarare än mot de uttryck som detta tar sig, såväl som ett 

större intresse för den generella samhälleliga bakgrund mot vilka initiativ tas i denna 

fråga.  

 

Slutligen ska också nämnas ett par av de forskningsbidrag som trots att de inte direkt 

nyttjats i någon större utsträckning för denna uppsats, ändå varit betydelsefulla i 

sammanhanget. Anders Frenander har förutom att tillsammans med Jenny Lindberg 

ha redigerat den tidigare nämnda antologin Styra eller stödja? svensk 

folkbibliotekspolitik under hundra år (2012), även bidragit med ett eget kapitel i 

densamma. I detta utforskas relationen mellan staten och folkbiblioteket under de 

hundra år som förlupit sedan bibliotekskonsulenternas inrättande 1912. Trots att 

den tidsmässiga avgränsningen för Frenanders kapitel inte sammanfaller den som är 

relevant för denna undersökning, går det att urskilja en del likheter däremellan. 

Bland annat är det tydligt att den enhetliga organisation som eftersträvas under 

1900-talets första år ännu inte uppnåtts 1912, och att arbetet däremot fortsätts även 

efter detta. Den statliga intervention som efterfrågas av olika läger under 1900-talets 

början, och som kan sägas utgöra den bakgrund mot vilken nämnda samordning bör 

förstås, utforskas närmare av Shamal Kaveh i avhandlingen Det villkorade tillståndet. 

Centralförbunder för Socialt Arbete och liberal politisk rationalitet 1901-1921 (2006). 

Däri redogörs för den speciella period som 1900-talets första decennier utgör, och då 

specifikt avseende liberal politisk rationalitet samt de socialpolitiska initiativ som 

efterfrågades, och i någon mån även genomfördes av bland annat Centralförbundet 

för Socialt Arbete. Då just social integration, och ”den sociala frågan” som det talas 

om i källmaterialet utgör en av huvuddelarna för mitt intresseområde, kan Kavehs 

avhandling utan tvivel sägas angränsa till denna. Vidare berör Kaveh publikationen 

Social Tidskrift (a.a, s.63) , som fått utgöra en del av källmaterialet för kommande 

ursökning, tidigare nämnda transformation från undersåte till medborgare (a.a, 

s.163), samt folkbildningsprojektet som en del i detta (a.a, s.184).  

 

Med hänsyn till den forskning som tidigare bedrivits inom det bibliotekshistoriska 

fältet rörande det allmänna biblioteksväsendets framväxt i Sverige och i andra 

länder, har det blivit tydligt att snart sagt hela denna tidsperiod tidigare har 

avhandlats. Därmed har jag haft som ambition att rikta fokus för min studie mot ett 
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specifikt ämne som jag upplever ännu inte diskuserats tillräckligt. Samtidigt har jag 

känt mig tvungen att ta hänsyn till ett antal andra faktorer, såsom förekomst av 

relevant källmaterial, såväl som tillgång till detta, och kanske inte minst personligt 

intresse. 

 

Med detta sagt, och utan att hysa några direkta pretentioner gällande min studies 

potential som banbrytande bidrag till det bibliotekshistoriska fältet i stort i form av  

helt nya fynd eller iakttagelser, hoppas jag ändå att mina samlade avväganden 

rörande faktorer såsom val av källmaterial och tidsmässig avgränsning, teoretiska 

utgångspunkter, samt undersökningsmetod, sammantaget ska kunna bidra till att 

följande redogörelse inte framstår som fullkomligt överflödig. Vad jag hoppas kan 

vara utmärkande för förestående undersökning, och som kanske i någon mån 

tidigare knapphändigt uträttats på området är just det förhållandevis breda syftet, 

och det innefattande av många aspekter som förhoppningsvis därmed uppnås. Denna 

tilldels av tidigare konstateranden sammanfattande och förenande ambition har 

fordrat och gjorts betjänt av ett förhållandevis brett perspektiv sett till den 

teoretiska såväl som den ämnesmässiga bakgrunden. Därmed har jag valt att 

använda mig av olikartade källor i det avseendet, och vidare eftersträvat att 

kombinera dessa på ett begripligt och rimligt vis.  

Teori och metod  

Utgångspunkten för kommande undersökning kan till stor del sägas vara 

upplevelsen av rådande folkbiblioteksdiskurs som präglad av ett något 

romantiserande och svärmiskt språk, och en allmänt okritisk inställning till det 

allmänna bibliotekets funktioner, både ur ett historiskt och ett samtida perspektiv. 

Utmärkande för denna typ av historieskrivning är att den framställer samhälleliga 

skeenden och historiska förlopp som linjära och i regel även progressiva. Därmed 

bidrar den till en skildring av dessa som obevekligen och på ett närmast 

deterministiskt vis skridande framåt, i regel i positiv bemärkelse. Det är just mot 

denna typ av snarast konflikt- och friktionsfria berättelse som Michael Foucault 

vände sig mot i och med introducerandet av den arkeologiska respektive den 

genealogiska metoden. Dessa båda faser i Foucaults arbete kännetecknas av ett 

intresse för språkets och kunskapens meningsskapande och maktutövande potential 

(Philips & Winther-Jørgensen, 2002, s.13). Enligt Olsson (2010, s.63ff) föreligger det 
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en viss brist inom det Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet gällande 

åberopandet och användningen av Foucaults begreppsliga och teoretiska värld.  Även 

Popowich (2007) är en av de som påpekat detta förhållande, och då mer specifikt 

rörande det bibliotekshistoriska området. Detta, sammantaget med den kritiska blick 

som en diskursanalytisk- och kritisk metod tillåter, samt det textbaserade 

materialets lämplighet i detta avseende, har motiverat valet av denna metod.  

 

Denna kandidatuppsats rymmer inte en längre redogörelse för Foucaults samlade 

teoretiska ramverk eller teleologi. Enligt Olsson (2010, s.65) var det inte heller en 

sådan användning Foucault önskade för sitt arbete. Då sagda författare undvek och 

direkt opponerade sig mot att räknas till någon av de huvudsakliga 

idéströmningarna eller synsätten, möjliggörs även ett användande som inbegriper 

flertalet sådana. Foucaults begreppsapparat och medföljande antaganden, är därmed 

med Olssons ord att betrakta som en verktygslåda ur vilken det står fritt att använda 

de verktyg som kan tänkas passa för ifrågavarande uppgift. Foucault har därmed 

också fått fungera som en slags minsta gemensamma nämnare för samtliga av de 

övriga teoretiska utgångspunkter vilka kommit till användning i detta arbete, då de 

alla på ett eller annat sätt kan sättas i samband med densamme.  

 

Ett av dessa verktyg är den decentralisering som författaren och därmed även 

dennes förutsättningar, bakgrund, och åsikter blir föremål för (a.a, s.68). Med 

märkbara influenser från Gramscis hegemonibegrepp menar Foucault att en 

diskursiv formation snarare utmärks av de begränsningar den utgör, och då gällande 

vad som kan uttryckas och vilka betydelser och uppfattningar som betraktas som 

giltlig kunskap. Författaren blir, tillsammans med läsaren och de sociala kontexter 

båda dessa befinner sig i snarare alla delar i en komplex meningsskapandeprocess, i 

vilken den enskilde är av ringa betydelse. För att i någon mån peka på de diskursiva 

skillnader och potentiella konflikter vilka blivit uppenbara i källmaterialet, har jag 

ändå valt att vid enstaka tillfällen göra minimala utläggningar om författarnas 

respektive bakgrunder. Ett annat av de begrepp som skulle kunna benämnas som 

hörnstenar i Foucaults produktion är subjektet. Detta ska enligt Foucaults 

uppfattning snarare än att betraktas som en enskild och mer eller mindre 

självständig individ tillskrivas en perifer roll i sammanhanget. Subjektet är enligt 

Foucault istället mer eller mindre en förlängning av, och ett medium för språket, och 
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därmed även de diskurser som existerar i och uttrycks med detsamma. Individen och 

dennes förståelse för den egna sociala positionen, kan därmed också sägas vara 

förhållandevis begränsad till de ramar som föreliggande diskursiva formationer 

skapar (Philips & Winther-Jørgensen, 2002, s.14-15).  

 

För att kunna tillägna mig en något mer lättfattlig beskrivning av subjektskapande, 

och därtill i en kontext som mer specifikt knyter sagda begrepp till policies och 

lagstiftningsprocesser, har jag även valt att använda mig av några av de premisser 

som framlagts av Carol Bacchi i Analysing policy : what's the problem represented to 

be? (2009). Utöver den mer specifika förtjänst som står att finna i Bacchis klara, om 

än kanske inte genomgripande beskrivning av subjektsskapande, har också själva 

huvudpoängen med sagda verk varit behjälplig som en mer generell förutsättning 

och bakgrund för denna uppsats. Denna kan i korta drag beskrivas som ett belysande 

av det faktum, att själva formuleringen av ett problem, vad detta består i, vem som 

implicit kan sägas vara ansvarig, och i allmänhet vilka roller de berörda parterna 

tillskrivs har lika, om inte minst lika långtgående konsekvenser som de förslag på 

lösningar vilka sedan framkastas inför sagda problem (a.a, s.1-2). Detta perspektiv är 

särskilt lämpligt för uppsatsens syfte, då dess fokus är just ett skeende som pekar 

fram mot en kommande lagstiftningsprocess, snarare än konstituerandet i sig. Det 

blir därtill av det undersökta källmaterialet snabbt tydligt att en 

problemformuleringsprocess gällande socken- och folkbiblioteken pågår vid åren 

kring sekelskiftet, och att nämnda inrättningar knyts an till ett antal 

problemområden av olika slag. Att biblioteksfrågan under långa perioder inte är fast 

förankrad i ett specifikt politikområde poängteras även av Frenander (2012, s.9-10). 

Sagda spörsmål flyttas och förskjuts snarare mellan diverse områden såväl på en 

rent konkret institutionsnivå som på ett mer abstrakt och implicit plan. Det är även 

högst tänkbart att biblioteksfrågan kan ha tillhört flera politikområden samtidigt. 

 

Den brittiske lingvisten Norman Fairclough (2016, s.89-90) har framhållit begreppet 

interdiskursivitet som användbart i analysen av perioder av social förändring. Med 

detta avses användningen av en semiotisk struktur som tidigare varit förankrade i en 

specifik diskurs, i en för denna ny kontext. En sådan strategi kan enligt Fairclough 

vara ett särskilt effektivt verktyg för att få till stånd en förändring i samhällelig 

mening. Med tanke på tidigare nämnda oklarhet gällande biblioteksfrågans 
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tillhörighet beträffande politikområde, samt den period av sociala omvälvningar som 

ifrågavarande samhälle var föremål för under den för undersökningen avgränsade 

perioden, kan interdiskursivitetsbegreppet och för den delen även Faircloughs 

synsätt som helhet vara av värde. En av de förtjänster som kan sägas vara 

utmärkande för sagda perspektiv är det dialektala förhållandet mellan diskursen, och 

den sociala praktik vilken denna befinner sig i och samtidigt är en del av (Winther-

Jørgensen & Phillips, 2002, s.61-62). Med detta menas att en diskurs kan betraktas 

som ett symtom på och ett uttryck för rådande sociala förhållanden, och däribland 

även maktrelationer. Samtidigt rymmer diskursen också enligt Fairclough en 

generativ potential, som kan förverkligas genom att verka som meningsskapande och 

därmed även upprättande av begräsningar för dito. Diskursiva förändringar kan, 

förenklat uttryckt således betraktas både som ett uttryck för en social förändring, 

och samtidigt som en drivande kraft i just detta skeende. Detta perspektiv tillåter ett 

resonemang som tar hänsyn till såväl sociala som diskursiva praktiker när det 

kommer till en social förändring som helhet. Därmed undviks den syn på språket 

som absolut bestämmande av vår verklighetsuppfattning och maktutövning, som 

annars kan märkas i somliga diskursanalytiska strömningar (a.a, s.35). Samtidigt 

tillerkänns språket en tämligen betydande potential, inte minst i förhållande till 

ortodoxt marxistiska tolkningar, och den närmast profetiska lagbundenhet vilka 

sagda åskådningar stundom kan anklagas för, pareras därmed likaså. Av ovan 

nämnda orsaker har jag valt att använda Fairclough som en slags central 

utgångspunkt, tillika grundläggande premiss som på sätt och vis knyter an till 

samtliga av övriga teorier. 

 

Den betydelse som diskursiva praktiker i Faircloughs kritiska diskursanalys tillskrivs 

för upprätthållandet av en social ordning, och det utrymme som samtidigt medges 

för motstånd mot en förhärskande maktordning genom sagda praktiker, kan 

onekligen sägas bära drag av Gramscis tänkande. Detta kan för övrigt sägas vara sant 

för merparten av de teorier som fått bilda en del av grunden till denna uppsats, men 

då ofta på omväg via Foucault. Det individens spelutrymme vilket Gramsci trots allt 

påvisar (Raber, 2010, s.145) förutsätter nämligen även att språket, jämte de 

institutioner som ingår i den borgerliga demokratin, och i ett större perspektiv i 

överbyggnaden som helhet tillåter åtminstone ett visst utrymme för påverkan och 

förändring. Just relationen mellan bas och överbyggnad kan sägas vara utmärkande 
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för den förståelse som Gramsci står för. Snarare än att betrakta basen som den 

absoluta faktorn för bestämmande av överbyggnaden, erkänner Gramsci också den 

sistnämnda ett inte obetydligt inflytande i samhällets utveckling, inte minst då den 

enskilde, eller kanske snarare ett kollektiv av enskilda, som sagt tillerkänns en viss 

inverkan på sagda överbyggnad (a.a, s.146). Överbyggnaden kan därmed också sägas 

utgöra en arena för politisk konflikt. Även om det använda källmaterialet som sådant 

inte direkt visar prov på någon agiterad politisk konflikt i egentlig mening, så kan 

vissa nyansskillnader definitivt sägas skymta däri. Därtill vänder man sig många 

gånger mot just sådana stridigheter, och manar istället till samförstånd, varför 

förståelsen för biblioteket som del i en överbyggnad definitivt gynnas av ett 

gramscianskt perspektiv. Vidare kan den relativt vittgående agens vilken 

arbetarklassen tillskrivs i och med definieringen av det sociala kontraktet (a.a, 

s.147), sägas vara mycket användbar när det kommer till biblioteket som del i detta 

kontrakt mellan arbetarklass, borgerlighet, och de grupper som tenderar bistår den 

senare. 

 

Även Berg och Edquist (2017) har i sin undersökning av olika typer av folkbildning 

valt att utgår delvis ifrån Gramsci. Detta motiveras bland annat med dennes syn på 

makt som utövad i stor utsträckning utanför den statsapparat som annars vanligen 

betraktas som just maktens själva centrum (a.a, s.5). Då den undersökta perioden i 

någon mening kan sägas utgöra en slags förskjutning i statens relation till samhället i 

stort, är den form av maktutövning som Berg och Edquist (a.a, s.3) benämner som 

autonomisering lämplig för förståelsen av initiativ i biblioteksfrågan från mer eller 

mindre privat håll.  

 

Av de teorier som använts och åberopats i denna uppsats är Ernest Gellners dito 

gällande nationalstatens uppkomst i Stat, nation, nationalism (1997) antagligen den 

som utmärker sig som mest säregen. Enligt dennes förklaring innebär nationalismen 

en önskan och en princip om överensstämmandet mellan statens respektive 

nationens gränser (a.a, s.11). Det ska erkännas att jag själv upplever Gellner som 

något svårplacerad gällande övergripande idémässig tillhörighet. Det är uppenbart 

att Gellner utgår från någon typ av historiematerialistisk åskådning, då 

nationalismen beskrivs som ett resultat av industrialiseringens fortskridande. 

Samtidigt benämns det samhälle vars framväxt är att betrakta som ett resultat av 
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sagda process konsekvent som ett industrialiserat, snarare än ett kapitalistiskt 

samhälle. På samma sätt som nationalismen enligt Gellner (a.a, s.58-59) är ett av de 

imperativ som följer på övergången från ett agrart till ett industriellt samhälle, så blir 

den kapitalistiska formen för industriell produktion därmed också närmast en 

nödvändighet. I somliga passager tycks därtill den av ortodox marxism 

underskattade skicklighet och effektivitet, med vilken det industrialiserade samhället 

maskerar och avleder från de skiktningar som uppstår i detsamma, revideras och 

uppvärderas (a.a, s.24, 101). Gellners teleologi framstår därmed också som 

formulerande av en determinism som mot alla odds går än längre än en 

konventionell dialektisk materialism. Strukturalismen utövas därmed på ett än mer 

aggregerat plan, och medger alltså ett minimalt utrymme för motstånd eller 

förhandling. Detta behöver med tanke på den kompletterande bild som kan ges med 

hjälp av ovan nämnda teorier, dock inte betraktas som ett problem. Vidare kan en av 

de främsta förtjänsterna med Gellners förklaring av nationalstaten och den kultur 

som denna kultiverar och förutsätter, sägas vara den plats språket och 

kommunikationen ges. Detta inte minst i ett sammanhang som inbegriper 

biblioteket, då detta oomkullrunkeligen kan sägas ha stor betydelse gällande just 

framodlingen av en språkets och kulturens enhetlighet. 

 

När det kommer till just språk och utbildning har även begreppet organiserad 

kapitalism varit tämligen användbart. Detta har använts av såväl Jan Larsson (1981, 

s.205-206), Thorsten Nybom och Rolf Torstendahl (1989), som tidigare nämnda Berg 

och Edquist (2017, s.22). Torstendahl (1989, s.85ff) erbjuder i ett i Byråkratisering 

och maktfördelning ingående kapitel, kallat ”Teknologi och samhällsutveckling 1850-

1980: Fyra faser i västeuropeisk industrikapitalism” en uppställning av just dessa 

fyra faser, och kortfattade beskrivningar av respektive dito. Den första fasen 

benämns som klassisk industrikapitalism, och dess uppkomst beräknas till ungefär 

1840. Den andra är den organiserade kapitalism som är intressant för denna studie, 

och vars tillblivelse dateras till 1890. Därefter följer den participatoriska 

kapitalismen, som börjar växa fram efter trettiotalets ekonomiska depression, och 

senare den korporativa kapitalismen, vilken tar sin början under 1970-talet. Vad som 

är intressant för denna uppsats är dock främst den organiserade kapitalismen, och i 

någon mån även övergången från klassisk industrikapitalism, till densamma. Den 

klassiska industrikapitalismen kännetecknas enligt Torstendahl (a.a, s.87) av en 
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begränsad mekanisering av produktionen, en omfattande skiktning av 

arbetarklassen som följd av arbetsdelning, en långtgående ekonomisk liberalism 

samt minimalt samröre mellan stat och industri, och slutligen en oorganiserad och 

icke klassmedveten arbetarklass. I den fas som benämns som organiserad kapitalism 

har mekaniseringen fortskridit, och även arbetsdelningen har följaktligen tilltagit. 

Den långtgående arbetsdelningen resulterar nu snarare i framväxten av en homogen 

arbetarklass, respektive en tjänstemannaklass vilken är inbegripen i den industriella 

byråkratin. Även inom statsmakten breder byråkratiseringen ut sig som ett redskap 

för en förhållandevis liberal form av statlig interventionism. Denna utveckling är i sin 

tur ett resultat av en märkbar intressegemenskap mellan stat och kapitalägare. 

Därtill skärps klasskampen, och både arbetarklass och kapitalister organiserar sig i 

högre utsträckning (a.a, s.90-91). 

 

Statens ingrepp i folkbildningsfrågan kan betraktas som ett led i tidigare nämnda 

interventionism. För att detta skeende ska bli någorlunda förståeligt krävs dock att vi 

definierar även folkbildningsbegreppet. Enligt Berg och Edquist (2017, s.11-12) kan 

denna definition variera i stor utsträckning. Från att syfta till frivillig bildning av 

vuxna, förekommande inom institutioner som inte kan sägas vara varken formellt 

utbildningsdito eller tillhörande den offentliga sektorn, till att inbegripa i princip alla 

initiativ gällande utbildning av ”folket”. Gränsen mellan exempelvis formella och 

icke-formella bildningsinstitutioner kan dock vara svår att bestämma, och samtliga 

av de definitioner som ryms inom ovan nämnda spann kan därmed sägas innehålla 

en del problem. Sagda författare har följaktligen valt att istället utgå från 

källmaterialet, och räkna de institutioner som undersöks som delar i ett 

folkbildningsprojekt. Att en del av dessa inrättningar och då främst biblioteken på ett 

eller annat sätt tar formen av formella dito, syftar istället till att bestyrka författarnas 

tes om en otydlig gräns mellan offentligt och privat.  

 

Då definitionen av folkbildning även i denna studie fått åstadkommas mer eller 

mindre genom en induktiv process, krävs dock att biblioteksinstitutionerna 

definieras. Innan försök till en sådan avgränsning företas måste dock konstateras att 

detta svårligen låter sig göras. Både Torstensson (1996, s.15) och Hansson (1998, 

s.56) har tidigare konstaterat att de bibliotek som är förekommande i det offentliga 

samtalet vid åren kring sekelskiftet är av sinsemellan mycket olika slag. Vidare har 
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en rad benämningar använts för att beskriva allmänt tillgängliga bibliotek som en 

kategori, samtidigt som åtminstone några av dessa benämningar dessutom använts i 

olika betydelser. Kort sagt tycks det råda en viss förvirring, och till viss del kanske 

även en konflikt kring de allmänna bibliotekens betecknande. Torstensson (1996, 

s.15) berör exempelvis den belastning som ordet folk i vissa läger ansågs ha, och den 

därmed följande motviljan mot begreppet folkbibliotek. Även jag tycker mig ha märkt 

denna begreppsliga oreda i det undersökta källmaterialet, och användandet av en 

terminologi nära det empiriska materialets har följaktligen framstått som svårgjort, 

för att inte säga dumdristigt. Jag har därför valt att använda mig av begreppet 

folkbibliotek som generell benämning på sådana bibliotek som är fritt tillgängliga för 

allmänheten, så länge som det inte direkt talas om någon specifik form av dito. Detta 

då den tidsmässiga avgränsningen inte, som i exempelvis Hanssons (1998) 

undersökning inbegriper en tydlig begreppslig eller institutionell förändring. Inte 

heller en sådan åtskillnad som densamme gör mellan folkliga bibliotek respektive 

folkbibliotek är därmed nödvändig . Däremot kan en observation som förvisso inte 

har något stöd i en fokuserad undersökning noteras. Användningen av benämningen 

sockenbibliotek tycks mig vara vanligare i de sammanhang som beskriver en 

förfluten tid och de förhållanden som rått däri, medan folkbibliotek förekommer i 

högre utsträckning då visioner för ett framtida sådant diskuteras.  

Frågeställningar 

Mot bakgrund av den samlade bild som framkommit av  forskningsöversikten, 

kombinerad med genomgången av för ämnesvalet relevanta begrepp, har ett antal 

central koncept kunnat ringas in. Dessa har också fått utgöra grunden för 

utarbetandet av två frågeställningar, som använtas för att avgränsa undersökningens 

inriktning och syfte ytterligare. Med andra ord härrör denna samling begrepp inte 

från en induktiv tematisk analys av det valda källmaterialet, utan har snarare 

sammanställts genom antaganden om väntad förekomst, utifrån tidigare 

forskningsresultat. Föreliggande studie har därmed genmförts med följande 

frågeställningar i åtanke: utkristalliseratsredogörelsen för  att utgå ifrån följande 

frågeställningar: 
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 Vilka diskurser kring statlig interventionism, ökad produktivitet, social 

integration, nationella samlingssträvanden, stabilisering, och pacificering kan 

identifieras i det valda källmaterialet? 

 

 Vilken roll tillskrivs folkbiblioteket och folkbildningen i relation till sagda 

processer och ambitioner? 

 

Urval och begränsningar  

Urvalet av det källmaterial som använts för föreliggande uppsats har gjorts främst 

med hänsyn till det syfte som fått bestämma riktningen för densamma. Vidare har en 

rad andra faktorer behövts ta i beaktning. Bland dessa kan nämnas bland annat 

tillgänglighet, språkkunskaper och uppsatsens omfattning.  

 

Beslutet rörande den tidsmässiga avgränsningen för källmaterialets tillkomst, har i 

sin tur fattats mot bakgrund av en mängd omständigheter. Då syftet till stor del kan 

sägas kretsa kring den fas i kapitalismens utveckling som benämns som organiserad 

dito, förefaller det självklart att materialets tillblivelse bör falla inom ramen för 

denna. Då Torstendahl (1989, s.89-91) definierar denna fas som inträffande 

ungefärligen mellan 1890 respektive 1930, måste materialet rimligtvis stamma från 

denna period. Inom ramen för denna avgränsning har jag velat åstadkomma en 

någorlunda omfattande och samtidigt hanterbar uppsättning källor. Genom 

användningen av följande söktermer: (sockenbibliotek* OR folkbibliotek* OR 

bibliotek*), och med en avgränsning till artiklar skrivna på svenska i Libris, märks 

vissa förändringar i antalet träffar. En av dessa gäller den ungefärliga perioden 1893 

till 1905, då en blygsam uppgång först märks, för att tillta kring 1897 och därefter 

öka exponentiellt fram tills dessa att en viss stagnation märks efter 1905, och som är 

mer eller mindre ihållande fram till 1912. Därmed kan det konstateras att antalet 

publicerade artiklar (som också är sökbara i Libris) i någon mån löper parallellt med 

initiativ till lagstiftning i biblioteksfrågan. Därför har jag också använt mig av sådana 

ansatser för avgränsningen av en tidsperiod, och har valt just perioden 1898 till 1903 

för att fastställa en hanterbar mängd källor, och samtidigt förmå dessa att behandla 

en period innan det att den första egentliga lagstiftningen i biblioteksfrågan stadgats 

1905. 
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Gällande valet av tidskrifter och artiklar har jag i mångt och mycket arbetat enligt ett 

för historisk forskning utmärkande iterativt mönster. Med andra ord har många av 

de använda källorna upptäckts genom att de omnämnts i redan påträffade dito. Med 

utgångspunkt i de för studien vägledande frågeställningarna har jag dock velat 

säkerställa förekomsten av ett antal motiv. Bland dessa kan nämnas den sociala 

integrationen, som kan antas vara tydlig i Social Tidskrift, samt utbildningsfrågan 

som del i ett höjande av den nationella effektiviteten, varför två av organen för 

folkskollärarkåren, Svensk Läraretidning respektive Folkskolans vän också har 

använts. En kortare presentation av dessa, såväl som övriga av de använda källorna 

står att finna under nästa rubrik. 

 

I sökandet efter för undersökningen relevanta artiklar i de valda tidskrifterna har jag 

helt enkelt använt mig av innehållsförteckningar i den mån dessa varit utförliga nog. 

Vidare har jag till viss del även skummat igenom några av de skrifter som inte varit 

alltför omfattande för en sådan syssla. Gällande Social Tidskrift och Svensk 

Läraretidning, finns dessa i digitaliserd ,OCR-läst, och därmed även sökbar text på 

Projekt Runeberg. Trots att OCR-inläsningen inte är tillnärmelsevis felfri, och att 

sökningar genom Runeberg därmed oundvikligen kommer att resultera i ett visst 

bortfall har jag valt att komplettera skumläsningen och letandet i 

innehållsförteckningar med detta. De artiklar och stycken som kommit att innefattas 

i undersökningen berör givetvis huvudsakligen folkbibliotek och folkbildning, men i 

den mån jag råkat påträffa sådant som på ett eller annat sätt verkat passa i 

resonemanget har jag valt att inkludera även detta. Detta förfarande, som kan sägas 

vara en del i den iterativa undersökande processen exemplifierar med all önskvärd 

tydlighet skillnaden mot en kvantitativ studie med anspråk på att utgöra ett 

representativt urval, då inga parametrar för materialets insamlande fastställts på 

förhand. Avslutningsvis ska kanske nämnas att en handfull artiklar författade på 

både norska och danska återvunnits, men inte använts som underlag för studien då 

jag inte upplever att jag är nog förtrogen med något av dessa språk för att ge sagda 

texter rättvisa.  

Presentation av källorna 

Som redan nämnts handlar det om ett förhållandevis stort material. Därför kommer 

inte mer än en kortare beskrivning av respektive publikation att ges. Redan nämnda 
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Social Tidskrift etablerades runt 1900 av dess redaktörer G. H von Koch Edvard 

Laurent, sistnämnda en av grundarna av föreningen Studenter och arbetare. Sedan 

dess första årgång 1901 kom sagda tidskrift också att bli organ för denna förening, 

jämte en ansenlig mängd andra sådana. Enligt Kaveh (2006, s.63) var också tanken 

med tidningen att den skulle fungera som en neutral samlingspunkt för sådana 

föreningar som verkade för en lösning på det som benämndes som den ”sociala 

frågan”. 

 

Svensk Läraretidning fungerade sedan dess grundande av Emil Hammarlund 1881 

som organ för Sveriges allmänna folkskollärarförening, bildad året dessförinnan. Då 

flera centralgestalter inom sagda förening börjat verka för att kristendomen skulle få 

en mindre betydande roll i undervisningen, bildades dock en andra 

folkskollärarförening i anslutning till folkskollärarmötet i Uppsala 1883. Föreningen 

Svenska folkskolans vänner skulle ha en uttalat konfessionell grund, och verka för att 

befästa den evangelisk-lutherska lärans plats i folkskolan. Året efter sagda förenings 

grundande kom även denna att etablera en tidning med syftet att föra dess talan 

inför såväl medlemmar som allmänhet. Därmed var tidskriften Folkskolans vän ett 

faktum (Sörensen, 1942, s.329-332).  

 

Tidskriften Verdandi, ej att förväxla med studentföreningen med samma namn, och 

med undertiteln Tidskrift för målsmän och vänner i hem och skola utgavs mellan 1883 

och 1927. Den grundades av lärarinnan Anna Sandström, som under en längre tid 

gick under pseudonymen ”Uffe”, tillsammans med Lars Hökerberg, och utformades 

särskilt inledningsvis efter den förras för tiden progressiva idéer om pedagogik 

(Göteborgs universitetsbiblioteks hemsida, 2012).  

 

Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, ges sedan 1878 ut av Letterstedska 

föreningen. En samnordisk redaktion arbetar därmed i syfte att främja kulturellt 

utbyte mellan nordens länder, och därtill uppmärksamma frågor som är 

gemensamma för dessa.(Letterstedtska föreningen, u.å). 

 

Tidskrift för folkundervisningen utkom under detta namn mellan åren 1882 och 1920. 

Denna var dock en fortsättning på Tidning för folkskolan vilken publicerades 1865-

1881, och fick själv en efterföljare i Skola och samhälle (1920-1967) (Projekt 
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Runeberg, Tidskrift för folkundervisningen, 2013). Under åren 1882-1891 var den 

stark konservative och reformkritiske skolmannen Carl Kastman, tillsammans med C 

L Anjou redaktör för tidskriften i fråga. (Riksarkivet, Kastman, släkt, u.å) Det är också 

Kastman som skrivit den i sagda publikation införda text, vilken är av intresse för 

denna studie. 

 

De båda studentföreningarna Verdandi och Heimdal har därtill gett ut en 

uppsättning små- respektive folkskrifter vardera. Verdandi grundades 1882, och 

Heimdal 1891, och skulle komma att fungera som i politisk mening någorlunda 

kontrasterande men dock i en påtagligt fredlig anda verkande krafter. Den förra kan i 

korthet betecknas som progressivt liberal, (Projekt Runeberg, 2017,  och den senare 

som reformvänligt konservativ (Föreningen Heimdal, u.å) 

 

Med detta sagt så kan källmaterialet sägas ha en ganska kraftig ideologisk slagsida åt 

det konservativa och liberala hållet (om en sådan schematisk sammanslagning 

tillåter sig att göras). Detta faller sig i viss mån naturligt, med tanke på den 

asymmetriska maktrelation som beträffande parlamentarisk såväl som publicistisk 

representation präglade det svenska samhället vid den undersökta perioden. Den 

tidskrift med en utgivning annat än på daglig basis, som vid tiden runt sekelskiftet 

kan antas ha varit närmast att betecknas som ett språkrör för socialistiska idéer (om 

än en även med dåtidens socialdemokratis mått mätt radikal sådan) är tidningen 

Brand. Då min tillgång till denna publikation inte sträcker sig till mer än ett par 

ganska medfarna årgångar från 1906-07 i Umeå Universitetsbiblioteks slutna 

magasin, har jag valt att koncentrera studien till uttryck för liberala och konservativa 

idéströmningar. Följaktligen kan undersökningen alltså inte i någon mening sägas 

vara representativ för den samlade biblioteksdiskursen under den avgränsade 

tidsperioden. Detta är för övrigt ett faktum som inte endast sträcker sig till urvalet av 

källmaterial, utan även till en lång rad omständigheter av andra slag. Som ett av 

många exempel kan nämnas att analysen riktats mot ett klassperspektiv, och då i en 

tämligen endimensionell betydelse, och att bland annat en av intersektionalitet 

betonad undersökning därmed inte genomförts. 
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1. Staten, samhället och folkbiblioteket 
 

Sverige var länge ett samhälle vars huvudsakliga produktion bestod i agrar sådan. 

Rättare sagt bestod landet Sverige, i den mån det kan sägas ha existerat i någon 

mening utöver en rent övergripande administrativ sådan, av en uppsjö av parallella 

samhällen både kulturellt, produktionsmässigt och geografiskt mer eller mindre 

avgränsade från varandra, och åter med den absoluta merparten av dess invånare 

sysselsatta med jordbruk i en eller annan form. Sådana var de övergripande 

omständigheterna under lång tid innan någon större förändring kunde börja anas. 

Med detta dock inte sagt att inga omvandlingar överhuvudtaget inträffade, eller 

åstadkoms om man så vill. När produktionen i Sverige tids nog började 

industrialiseras ledde detta, liksom i de delar av världen vilka i stora drag kan sägas 

ha haft liknande förutsättningar, till att ett antal generella processer inleddes. Bland 

några kan nämnas urbanisering, social stratifiering och ett statens 

församhälleligande. Även den landsbygdsbefolkning som trots den begynnande 

urbaniseringen likafullt länge utgjorde majoriteten av landets invånare, påverkades 

av industrialiseringen, såväl som av en rad andra faktorer. Som ett resultat av bland 

annat skiftesreformer och kraftig befolkningsökning, växte de jordlösas antal. Dessa 

tvingades livnära sig på det minimala utrymme som fortfarande kvarstod, och då ofta 

som statare i det framväxande landsbygdsproletariat som kom att utgöra stommen i 

det industrialiserade jordbruket. De förhållanden under vilka den agrara såväl som 

den urbana arbetarklassen levde och arbetade beskrivs av Jonas Frykman och Orvar 

Löfgren (1979) med en detaljrikedom som i sammanhanget bidrar till en fängslande 

och samtidigt motbjudande framställning. Sammanfattningsvis återges allmänheten 

som levande i vad som bara kan beskrivas som den djupaste misär. Detta ledde 

naturligtvis till ett utbrett missnöje, som med tiden organiserades och kom att utgöra 

ett påtagligt hot för den kapitalägande klassen.  

 

Biblioteken och biblioteksfrågan i Sverige vid tiden kring förra sekelskiftet, präglas 

av ett påfallande mått av nedgång och försummelse, såväl som av förnyat intresse 

och engagemang. I sammanställningar av de femårsrapporter som landets 

landshövdingar ålades att avlägga inför regeringen fram till 1905, framgår denna 

utveckling med all önskvärd tydlighet. I den rörande åren mellan 1896 och 1900, 

framhålls rörande sockenbibliotekens försummande:  
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såsom bidragande orsaker härtill, att sockenbiblioteken mångenstädes 

äro af alltför ensidigt eller föråldradt innehåll, att litet eller intet göres 

för deras underhåll m.m.., hvarför ock antalet af dem har minskats. I 

stället för de gamla sockenbiblioteken hafva vid en del sågverk, fabriker 

ni. m. särskilda boksamlingar inrättats. Beklagligt vore emellertid om de 

förhoppningar, som en gång fästes vid sockenbiblioteken såsom 

mäktiga häfstänger för folkbildningens höjande, skulle komma på skam. 

Intresset för åtgärders vidtagande till att åter höja denna institution har 

dock under denna period mera allmänt gifvit sig till känna, bland annat 

yttrande sig i undersökningar rörande sockenbiblioteken, föranstaltade 

af studentföreningarna Heimdall och Verdandi i Uppsala. 1896-1900. 

(BiSOS, Ser H, 1896-1900, Sammandrag, s. 22) 

 

Som en kontrast till denna märkbara, dock inte odelade nedslagenhet kan ställas 

påföljande sammanställning, då rörande åren 1901-1905. I denna märks en tillväxt i 

den gryende optimism vilken kan utläsas ur ovanstående stycke. 

 

Det växande intresse för folkbildningsarbete, som under senare tid 

gifvit sig till känna, har spridts till allt vidare kretsar. I städerna hafva 

sedan äldre tider befintliga stadsbibliotek försetts med ny litteratur och 

nya folkbibliotek upprättats, än af stadsfullmäktige själfva, än af 

särskilda föreningar, ofta med kommunalt understöd. Här och hvar på 

landsbygden hafva de förut nästan bortglömda sockenbiblioteken, i 

regeln grundlagda på 1850- och 1860-talen, sedan de kompletterats 

med nyare böcker, åter blifvit anlitade. Mångenstädes äro dock, såsom 

från flera län meddelas, dessa biblioteks bokförråd ännu alltför 

urmodiga och på grund däraf föga använda. Nykterhetsrörelsen och den 

socialdemokratiska arbetarrörelsen hafva för sina syften bedrifvit ett 

lifligt upplysningsarbete, och boksamlingar med böcker af socialt, 

ekonomiskt och politiskt innehåll hafva. upprättats af 

arbetarekommuner, nykterhetsorganisationer och ungdomsföreningar. 

(BiSOS, Ser H, 1901-1905, Sammandrag, s. 26) 
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För att åtminstone en del av de omständigheter vilka bidragit till den 

uppkomna ovan beskrivna situationen ska förstås, krävs dock att följande 

redogörelse tar sin början i diskussionen rörande sockenbibliotekens 

administrativa tillhörighet, och uppdelningen i offentligt respektive privat 

överlag.  

Att undanröja ovissheten 

Efter en första överskådlig läsning av källmaterialet framträder en rad centrala 

konceptuella enheter, kategorier och dikotomier. Den kanske allra mest 

framträdande av dessa tycks vara relationen mellan privat och offentligt.  

 

Då problemet med framförallt sockenbibliotekens förfall ska formuleras inför den 

nya period av intresse för och engagemang i detsamma så framhålls oklarheten kring 

huruvida förmyndarskapet tillhör kyrko- eller kommunalstämmorna som en av de 

främsta anledningarna till den uppkomna situationen. Efter att det i två socknar i 

Skara stift uppstått tvister rörande bestämmanderätten över sockenbiblioteken hade 

efter mycket om och men beslutats att denna tillföll kommunalstämman, varigenom 

den ditintills under kyrkostämman samlade folkundervisningsfrågan i allmänhet, 

såväl som sockenbiblioteket i synnerhet splittrades mellan de båda församlingarna. 

Enligt denna beskrivning inträdde därmed en slags lamslagenhet gällande 

sockenbibliotekets underhåll (Söderberg, 1901, s.22-23). Den till det konservativa 

Lantmannapartiet hörande riksdagsmannen S. J. Boëthius inledde nämnda period i 

ett parlamentariskt sammanhang med just en motion rörande just detta. Motionen 

inleddes i sin tur i enlighet med ett mönster som ska komma att bli tydligt i följande 

redogörelse, med ett fastställande av att sockenbiblioteken bör betraktas som en 

fortsättning på ”…det arbete, som nedlagts och nedlägges på vårt folkskoleväsendes 

utveckling”(Folkskolans vän, 1899, s.63). I motionen yrkade densamme på att 

bestämmanderätten över sockenbiblioteket helt skulle placeras under 

kyrkostämman, eller att en speciell biblioteksstyrelse placeras under 

kommunalnämnden. Boëthius ville i och med detta: 

 

undanröja den anmärkta ovissheten [och] […] ytterligare befrämja 

sockenbibliotekens utveckling. Det enklaste sättet härför vore, att vården 

af denna institution uttryckligen överflyttades på kyrkostämma och 
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skolråd, då dessa i öfrigt hafva hand om kommunens 

folkundervisningsanstalter, till hvilka sockenbiblioteken äro ett 

nödvändigt komplement (ibid.) 

 

Intressant kan vara att notera, att det i den av Anna Sörensen 1942 författade Det 

svenska folkundervisninsväsendet 1860-1890 hänvisas till såväl Boëthius motion som 

Söderbergs redogörelse, (Sörensen, 1942, s.494-495). En framställning från 40 år 

tidigare kan därmed fortfarande sägas ha ägt en inte obetydlig giltighet vid tillfället. 

Vidare beskrivs en nedgångsperiod från det att ovissheten lamslagit 

sockenbibliotekens skötsel och utveckling, vilken under århundradets slut landat i 

ett rent förfall (a.a, s.496). De anledningar som därtill anförs vidrör ett antal 

områden. Det som är av intresse för denna undersökning är dock främst den 

problembeskrivning som anförs av bland andra Boëthius och Söderberg, och som 

berör relationen mellan kyrka, kommun och stat, samt den dikotomi som antas 

existera mellan offentligt och privat. 

 

Den idéhistoriskt skarpa uppdelningen mellan privat och offentligt kan enligt 

Frykman och Löfgren (1979, s. 107) tillskrivas en slags borgerlig skyddsmekanism, 

vilken konstruerar hemmet som tillflyktsort från, och motpol till det offentliga livet 

och samhället utanför, vilket kan antas ha framträtt som både skrämmande och 

skoningslöst i all sin föränderlighet och det armod som utvecklingen förde med sig. 

På ett mer konkret plan menar Joacim Hansson (1998, s.42-43) att idealet om ett 

harmoniskt och på samma gång strikt hierarkiskt och ordnat samhälle, i vilket en 

strikt åtskillnad görs även mellan det privata och det offentliga, kan härledas till 

filosofen Christopher Jacob Boström. Denne formulerade ett tankesystem som kom 

att påverka den svenska statens konstruktion fram till 1900-talets början, och som är 

intressant i många avseenden. Avseende sockenbibliotekets administrativa 

tillhörighet är det dock främst just den skarpa åtskillnaden mellan privat och 

offentligt, samt kommunens plats i den förra av dessa kategorier, som är värd att 

framhålla. Även Magnus Torstensson (1996, s.34) anför Boströms tankegångar som 

bärande när det kommer till nämnda indelning, och i förlängningen även i det 

motstånd som under 1800-talet fanns gällande statlig inblandning i biblioteksfrågor i 

allmänhet, och sockenbibliotekens finansiering och organisering i synnerhet. 

Svenbjörn Kilander beskriver i Den nya staten och den gamla (1991, s.45) på ett 
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lättfattligt sätt den av Boströms filosofi präglade synen på privata inrättningar såsom 

aktiebolag, och de mer på förhand givna privata samhällen till vilka kommunen 

räknades.  

 

Folkbildning i allmänhet, och därmed även folkbiblioteken ansågs under 1800-talet 

inte vara en statlig angelägenhet, och initiativet till sådanas inrättande, finansiering 

och organisering överläts därmed på olika former av privata samhällen och 

sammanslutningar, däribland fackföreningar, församlingar, arbetsköpare, och 

folkrörelser av olika slag (Torstensson, 2012, s.100; Kristiansson & Skouvig, 2008, 

s.187). Detta kan alltså förklaras med en för ett företrädelsevis agrart och i stånd 

indelat samhälle utformad ideologisk överbyggnad (Hansson, 1998, s.44), i vilken en 

åtminstone på ett idémässigt plan görs mellan privat och offentligt. I fallet med 

Boëthius motion avspeglar sig detta i att Folkskolans vän en dryg månad efter sin 

redogörelse för sagda skrivelse, kan meddela att denna avstyrkts av lagutskottet, och 

fått avslag i båda kamrarna (Folkskolans vän, 1899, s.127).  Hur sagda överbyggnad 

,och relationen mellan privat och offentligt kommer att förändras mer eller mindre i 

överenstämmelse med den materiella basen kommer att utforskas i kommande 

avsnitt. Innan dess följer en redogörelse för den diskursiva förändring som tillåter 

för ett statligt ingripande i biblioteksfrågan.  

I Statsmakternas hägn 

Två veckor efter det att Boëthius motion införts i det sjätte numret av Folkskolans 

väns femtonde årgång, citerar samma publikation en annan motion i sin helhet. Det 

rör sig nu om G. Kronlund och J. Centerwall, som yrkar på att ett årligt anslag på 

100.000 kronor ska utgå till landets folkbibliotek. (a.a, s.87). I likhet med Boëthius 

motion inleds nämnda dito med att beskriva biblioteket som en naturlig och 

nödvändig fortsättning på folkskoleutbildningen. Kronlund och Centerwall menar 

att: 

 

Först genom ordnande af bibliotek med omväxlande och modernt 

innehåll inom kommunerna torde fullständighet vinnas i vår tids 

folkbildningsarbete (Folkskolans Vän, 1899, s.88)  

 



 

 30 

rörelsen skulle även få större anseende, om den toges i 

statsmakernas hägn, och - hvad som icke är minst viktigt – en 

lämplig och nödig kontroll borde kunna utöfvas öfver bibliotekens 

ordnande och skötsel (a.a, s.89) 

 

Ovanstående två passager knyter an till en för tiden förhållandevis ny syn på 

statsmakten och vilka uppgifter som var tänkbara för denna att åta sig. Vi kan se att 

tidigare nämnda gränslinje mellan privat och offentligt håller nu på att förflyttas, 

omförhandlas och omvandlas.  

 

Enligt Kilander (1991, s.65) utgörs denna något invecklade förskjutning också till viss 

del av ett tilltagande mått av otydlighet gällande statens och kommunens skilda 

roller, samt en i sammanhanget ny närhet mellan privat näringsliv och statsmakt. Just 

den otydlighet som Kilander lyfter fram utgör en betydande del av utgångspunkten 

för Anne Bergs och Samuel Edquists skildring av förhållandet mellan 

folkbildningsrörelser och statsmakt i Sverige under 1800-och 1900-talen. En av 

premisserna för Bergs och Edquists (2017, s.3) studie är just prövandet av det ganska 

allmänt vedertagna axiomet om civilsamhället som en från staten åtskild sfär, byggd 

på frivillighet och oberoende. Med förankring bland annat i Gramscis antagande om 

maktreproduktion som i hög grad förekommande utanför den politisk-juridiska 

statsapparaten (a.a, s.5) utforskas den strategi som man väljer att benämna 

autonomisering, och som betecknar den maktutövning genom möjliggörande och 

legitimerande av i detta fall folkbildning, vilken varit ämnad att bidra till en lösning 

på diverse sociala problem relaterade till industrialiseringen (a.a, s.19-20). 

Utmärkande för denna strategi kan sägas vara just ett slags sammansmältande av, och 

den därmed alltmer diffusa gränsen mellan privat och offentligt. 

 

Den specifika fas i industrikapitalismens övergripande utveckling som av bland 

andra Rolf Torstendahl (1989, s.134) benämns som organiserad kapitalism uppstår 

som ett resultat av en rad förändringar beträffande såväl teknologiska som sociala 

och organisatoriska villkor, varav inget enskilt sådant enligt Torstendahl kan sägas 

vara mer betydelsefull eller central än övriga. Enligt Torsten Nybohm (1989, s.112) 

initieras denna förändring i statsmaktens ansvarsområden, åtminstone vad Sverige 

beträffar till stor del av näringslivet självt. Nybohm menar att det är näringslivet 
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snarare än statsapparaten självt som genom bildandet av, och maktutövning via 

diverse organisationer som kan sägas vara interventionistisk i detta sammanhang, 

då den senare dessutom inte utvidgats varken beträffande makt eller omfattning, 

utan snarare agerat som ett passivt ombud för hanteringen och samordningen av 

det privata näringslivets intressen (a.a, s. 114-115). 

Den unga folkbildningsrörelsen 

Denna syn på staten som ombud för industrins intressen delas i stort sett även av 

Berg och Edquist (2017, s.23). Utmärkande för deras analys är snarast det specifika 

intresseområdet, och tidigare nämnda användning av autonomiseringsbegreppet för 

att på ett utförligt sätt beskriva relationen mellan stat, folkbildningsrörelse, och i 

viss mån även kapital. En av de centrala aspekterna i autonomiseringsstrategin kan 

sägas vara balansen mellan å ena sidan tillåtandet av det oberoende som var av 

betydelse för folkbildningens själva form och därmed dess effektivitet (a.a, s.38) och 

å andra sidan ett visst mått av kontroll genom byråkratisering, dokumentation och 

handgripliga inspektioner (a.a, s.59). 

 

Uttryck för just detta dualistiska förhållande är, för att återanknyta till ovanstående 

två utdrag tämligen vanligt förekommande i källmaterialet. Staten får som synes i 

nämnda citat, ofta stå för något som skänker stabilitet, överskådlighet, 

planmässighet, legitimitet och kompetens till biblioteken. Detta kan jämföras med 

Torbjörn Nilssons (2002, s17) beskrivning av den klassiska konservativismens syn 

på staten och familjen som sinsemellan kompletterande, och för samhället 

grundläggande enheter. De skulle därtill styras i enlighet med liknande patriarkala 

normer och metoder, och synen på staten som en stabil - och för att dra den 

antropomorfiska termonologin ett steg längre – förståndig entitet kan därmed 

åtminstone till viss del få sin förklaring. Om vi vill anlägga ett mer allmänt 

perspektiv på den tämligen svåröverskådliga relationen mellan stat och familj, och 

därtill ana nämnda diskurs rötter, kan Frykman och Löfgren (1979, s.130) åter vara 

lämpliga att åberopa. Den sfär som innefattar familjen och det privata blir enligt 

dessa, samtidigt som den i åtminstone i borgerlighetens fall koncentreras och 

avgränsas, genomborrad och infiltrerad av det offentliga och staten. Därmed kan 

man också skönja en slags sammansmältning av två tidigare åtskilda diskurser. Ett 

skeende liknande detta, där en utifrån hämtad diskurs används i ett i sammanhanget 
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främmande sammanhang benämns av Norman Fairclough som interdiskursivitet, 

och kan enligt densamme i regel läsas som ett tecken på en förändring och 

instabilitet i diskursen, och därmed också i den sociokulturella verklighet i vilken 

denna är situerad (Winther Jørgensen & Phillips, 2002, s.73). 

 

Mot bilden av staten som en förståndig och rättfärdigt beskyddande patriark med 

det yttersta ansvaret för den gemenskap som är Sveriges samlade befolkning ställs 

en annan bild, som får representera närmast det rakt motsatta, men som helt i 

enlighet med autonomiseringsstrategin för den sakens skull inte förses med direkt 

negativa konnotationer. I den konservativa studentföreningen Heimdals utlåtande 

angående statsanslag till folkbibliotek, som på anmodan av 

ecklestiastikdepartementet författats efter det att ännu en motion i frågan fått 

avslag i 1902 års riksdag kan man läsa att: 

 

det enskilda intresset, då det framträdde lifligast och mest 

entusiastiskt i den unga folkbildningsrörelsens begynnelse, 

visserligen bragte till stånd ett mycket stort antal boksamlingar, men 

sedermera ej förmådde ens åt ett någorlunda afsevärdt mindretal 

bevara lifskraft och effektivitet. (Westman, 1903, s.293) 

 

Här, liksom i flertalet avsnitt i de undersökta texterna, beskrivs det enskilda intresset 

i form av folkbildningsrörelser i motsats till den av sans och stabilitet präglade 

statsmakten, som vital och livskraftig, men alltjämt något instabil och ej förmögen till 

bevarande och nyttjande av denna kraft. Vidare väljer man att använda termen 

ungdom för att beskriva sagda rörelsers uppnådda ålder, och förstärker därmed det 

personifierande språket såväl som associationerna till ungdomlig kraft och vigör, 

förenade med ett visst mått av oförstånd.  

 

Just förhållandet till ungdomen, och då i egenskap av begrepp såväl som kategori vid 

sekelskiftet har Henrik Berggren beskrivit i sin avhandling Seklets ungdom från 1995. 

I denna konstateras bland annat att grupperingar inom borgerligheten vid den här 

tiden med bildandet av diverse ungdomsförbund hade för avsikt att motarbeta de 

socialistiska dito. Det liberala Frisinnade ungdomsförbundet syftade däremot till att 

verka som en samlande, allmänt progressiv tillika nationell kraft (Berggren, 1995, 
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s.72-74). Berggren konstaterar dock att inget av borgerlighetens försök till att 

använda ungdomligheten som ett medel för nationella samlingssträvanden var 

särskilt lyckade, varken genom att låta det fungera som ett över klass- och 

partigränser tvärsgående begrepp eller som rekryteringsbas och livskraft. Vidare 

fastslås att inte minst den av ålderdom betonade högern, genom sina försök till en 

integration av en främmande och upprorisk kategori och idé istället lyckades 

frambringa en egen ambivalens gentemot dito. Ungdomen blev samtidigt 

framåtblickande och vital, såväl som hotfull och oberäknelig (a.a, s.75). Detta 

motsägelsefulla förhållande ges i allra högsta grad uttryck för i många av de 

formuleringar som framläggs i det studerade materialet. Detta ska vi inte minst få se i 

följande stycken. 

Bildade och obildade 

Även den konservative politikern, tillika historikern Karl Hildebrand uttrycker sig på 

ett sätt som för tankarna till en dikotomi mellan ung och livfull, respektive åldrad och 

vis, samt en familjeallegori överlag. I detta fall handlar det dock om den ännu ej 

upplysta allmänheten överlag, snarare än folkbildningsrörelser i synnerhet. 

Hildebrand ger likväl prov på formuleringar som i sitt kontrasterande mellan ”…den 

högre bildningens målsmän och kroppsarbetets skaror”(Hildebrand, 1899, s.205), 

samt ”…bildade och obildade”(a.a,s 206) knyter an till en diskurs inom vilken 

samhällets klasser har tilldelats givna positioner, men för den sakens skull kan 

bringas närmare varandra i samförstånd och därtill med gemensamma krafter kan 

förbättra levnadsvillkoren för samtliga (a.a,s.205-206). I en text som är formligen till 

bredden fylld med utsagor som antyder korporativistiska tankegångar (Hildebrand 

kom sedermera att bli ordförande i Sveriges Nationella Ungdomsförbund, dock 

tiotalet år innan detsamma började benämnas som uttryckligen pronazistiskt 

(Thulstrup, 1971)). Bland annat står att läsa: 

 

 … kräfves samverkan mellan de bildade och obildade, hufvudsakligen på 

det sättet, att de förra äro villiga att gifva och de senare att mottaga. De 

förra hafva med större kunskaper och lugnare lifsvillkor erhållit större 

ansvar gent emot samhället (Hildebrand, 1899, s.206) 
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För att något resultat ska vinnas, måste de vara villiga att taga emot de 

kunskaper, som bjudas, och att ej betrakta allt som en lek, utan äfven taga 

på sig det arbete, som erfordras. […] Detta de obildades eget intresse är 

ytterligt viktigt, och det gäller därför att se till, om det verkligen är 

förefintligt (a.a, s.207) 

 

Av ovanstående kan bland annat utläsas en tidigare nämnd diskurs om samhället som 

bestående av på förhand givna positioner. Denna uppfattning kan med hjälp av 

Hansson (1998, s.48) beskrivas som en vid tiden föråldrad rest av den 

transcendentala legitimitet vilken konservatismen tenderade att åberopa som en a 

priori given sanning innan det att de sociala förändringar som bidrar till att sagda 

ideologi utsätts för en mer påtaglig konkurrens inleds, och denna istället börjar 

hänvisa till en traditionsbundenhet i den sociala ordningen. Relationen mellan 

bildade och obildade, över- och underklass präglas i hög grad av att den förra 

gruppen agerar lärare och fostrare, och den senare mer eller mindre passiva 

mottagare av kunskap och bildning. Som ytterligare ett exempel dels på 

uppfattningen om samhället som bestående av ett antal fixerade socioekonomiska 

skikt, dels på dessa klassers uppgifter i relation till varandra, kan nämnas en passage 

ur en i första årgången av Social tidskrift införd text, författad av lektorn och 

bibliotekarien Hugo Bergroth. Denne menar att det fjärde stånd som utgörs av 

kroppsarbetarna: 

 

 …i väsentlig mån har att tacka just det tredje ståndet, vars outtröttliga 

sträfvanden att höja arbetarklassens bildning småningom gjort denna 

klass till en politisk faktor af betydelse (Social Tidskrift, 1901, s.356) 

 

Bara det att det i en i Sverige utgiven skrift uttryckligen talas om ett ståndsväsende 

flera decennier efter ståndsriksdagens avskaffande är i sig intressant. Att det stånd 

som benämns som det fjärde därtill inte tillskrivs ens en tillstymmelse av agens 

gällande sin egen bildning, utan att denna, och därmed även dess politiska inflytande 

istället hänförs till den borgerlighet och de jordägande bönder som räknas till det 

tredje ståndet kan antas vara såväl symptomatiskt som generativt avseende sociala 

praktiker. John C. Crawford (1996, s.104) menar att en liknande syn kan urskiljas ur 

de på den engelska landsbygden styrandes resonemang angående den folkets 
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bildning över vilken man utövade fullständig kontroll. Enligt Crawford kan den 

välgörenhetskaraktär vilken bland annat folkbildningen tog sig ses som en strategi för 

att frammana en tacksamhet som närmast får de fattiga massorna att identifiera sig 

med det system under vilka de förtrycks (ibid.). Framgångsrik som denna metod kan 

tänkas ha varit, så fungerar den just för att den som del i en specifik överbyggnad i 

någon mån överensstämmer med motsvarande specifika materiella bas (Raber, 

s.145). När basen, såväl som i denna involverade sociala och politiska förhållanden 

med tiden förändras, måste även överbyggnaden som vi småningom kommer att se 

även den modifieras och komma att innehålla ett större mått av självständighet och 

deltagande.  

 

Enligt Carol Bacchi (2009, s.15-16) kan beskrivningar av problem och förslag på 

tänkbara lösningar liknande de som redogjorts för här ha tämligen långtgående 

konsekvenser för de som berörs därav, och då framförallt för de grupper som utpekas 

som problematiska och ansvariga för sagda problem. Detta påstående grundas i stor 

utsträckning på Foucaults uppfattning om diskurser som i hög grad konstituerande 

även för sådana sociala praktiker som inte kan betecknas som diskursiva (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2002, s.18-19), samt angående subjektet som i mångt och 

mycket en kanal för dessa diskurser, och själv därmed mer eller mindre perifer i 

sammanhanget (a.a, s.14-15). Sättet på vilket det resoneras kring ”de obildade” som 

kategori i ovanstående utdrag kan fungera som ett synnerligen tydligt exempel på 

framställningen av en subjektsposition. Inom ramen för denna tillskrivs den obildade 

ett visst mått av eget ansvar för att undertrycka den tanklöshet och det lättsinne som 

är närmast inneboende i densamme, och istället fokusera sin energi på de 

arbetsamma och närmast högtidliga aspekterna av den egna bildningen. Då dock med 

utgångspunkt i det egna intresset. Samtidigt framställs förhållandet mellan bildade 

och obildade som i hög grad asymmetriskt. Det mått av egen agens som ”de obildade” 

tillskrivs sträcker sig i stort sett till att dessa kan ägna sin uppmärksamhet åt det som 

de bildade har att förmedla. I det första av de ovan anförda citaten går det snarast att 

uttolka en slags ”Den bildade mannens börda”. Detta är om möjligt ännu tydligare i 

inledningen till Bergroths skildring, där den dessförinnan obildade arbetarklassen 

skrivs fram som helt och hållet passiv i sammanhanget.  
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 Enligt Alistair Black (1989, s.66) så insåg även liberaler som John Stuart Mill vidden 

av det barbari som följde i den oreglerade och av laissez faire präglade 

industrikapitalismens spår, och förespråkade således ett visst mått av samhällelig 

intervention. Black (a.a, s.107) menar vidare att de tidiga initiativen till offentliga 

bibliotek som togs i England vid 1800-talets mitt syftade till att verka som en 

stabiliserande och förbättrande kraft, både i social och ekonomisk mening. Denna 

dubbla verkan syftade till att på samma gång som arbetarklassen civiliserades och 

upplyftes från sitt andliga förfall (a.a, s.46), också bibringa ökad produktivitet och 

ekonomisk tillväxt, och därmed i förlängningen även politisk och social stabilitet (a.a, 

s.526). Att den kategori som Hildebrand benämner som ”obildade” är i behov av 

uppfostran och civilisering är överlag mycket tydligt i dennes text. Den tvåfaldiga, och 

samtidigt i någon mening sammanhängande ambition som Black pekar på vad gäller 

den engelska bibliotekstvecklingen ska vi dock återkomma till senare. 

 

Bacchi (2009, s.42) menar vidare att även om diskursiva praktiker kan vara effektiva 

verktyg och maktmedel, så är de icke desto mindre sätt att frammana 

subjektspositioner, och kan inte i någon mening sägas vara bestämmande av dito. Som 

exempel på diskursiva praktikers ej helt och fullt determinerande karaktär, och det 

komplexa samspel mellan konstituerande och konstituerade faktorer som diskurser 

berörs av kan just ”de obildade” anföras. Jon Thors (2004, 10) menar att en 

övergripande utveckling går att utläsa i frågan om arbetarnas bildning. Från det att 

man från liberalt håll gjort ansatser till en tidig form av folkbildning tog arbetarna 

sedermera själva över initiativet i frågan, och en upptrappning kan parallellt med 

detta märkas från borgerligt håll. Enligt Hansson (1998, s. 70-72) kan en 

underliggande tanke om bildning som instrumentell för en kollektiv och allmänt 

andlig upphöjning från ett lägre stadie uppfattas i arbetarrörelsens bildningssyn. 

Detta oaktat om man med bildning syftade till densamma som varit borgerligheten så 

behjälplig, eller om den mer separatistiska och identitetsskapande formen avses. 

Hansson menar att denna av en instrumentell syn, tillika av moraliserande och 

elitistiska drag präglade bildningstanke i mångt och mycket kan härledas till ett arv 

från den tyska socialdemokratin (a.a, s.70). Mot bakgrund av det ovan diskuterade 

samspelet mellan subjektspositioner och diskursiva samt övriga sociala praktiker, 

kan detta konstaterande dock modifieras något till att innefatta även en anknytning 

till en borgerlig och i någon mån direkt konservativ idétradition. Även Berg & Edquist 



 

 37 

(2017, s.28) menar att det går att se en direkt kontinuitet mellan de borgerliga 

folkbildningsinitaitiv som riktades mot arbetarklassen, och de folkrörelser som sagda 

proletariat sedermera tog initiativ till. Liberala idéer om medborgarskap och 

oberoende förenades därmed med för arbetarklassen relevanta sociala och 

ekonomiska åskådningar. 

 

Att folkbildningen överlag ska ta sin utgångspunkt i ”de obildades” egna intresse och 

”bildningshunger” som Hildebrand (1899, s.207) själv uttrycker det, betonas förvisso 

av densamme. Detta kan sägas återspegla den autonomiseringsstrategi som Berg och 

Edquist (2017, s.168) menar fungerande som upprätthållande av den centrala 

diskursiva åtskillnaden mellan den byråkratiska statsapparaten och en rad 

självständiga grupperingar, samtidigt som ett inte obetydligt mått av kontroll i 

realiteten utövades över sagda grupperingar. Hildebrands resonemang kan 

emellertid sägas berätta om ett tämligen litet mått av förtröstan i massornas förmåga 

till ansvarstagande. Detta är märkbart speciellt i den passage där vikten av de 

obildades syn på folkbildningen som arbete snarare än lek betonas. Här kan dessutom 

tidigare nämnda skildring av allmänheten överlag, och de i folkbildningsrörelserna 

deltagande i synnerhet, såsom utmärkande genom sin livfullhet såväl som sin 

oberäknelighet och kortsynthet. Denna är därmed i behov av statens och de bildades 

överinseende och ledning, på samma sätt som det växande och lärande barnet 

behöver familjefaderns uppfostran och tillsyn.  

Ideologisk fördröjning 

Laura Skouvig (2007, s.225) menar att själva konstruerandet av 

biblioteksanvändaren som kategori är en central beståndsdel i arbetet för kontroll 

över allmänheten, och då i syftande på den allmänhet som besöker biblioteket. Att 

alla har en fri och likvärdig tillgång till biblioteket som rum och funktion, oavsett 

klasstillhörighet gör att just dessa distinktioner suddas ut, och samtliga användare 

underställs (åtminstone hypotetiskt) samma regler och normer. Detta kan i sin tur 

antas bidra till skapandet av en föreställning om nationell gemenskap. Skouvig 

poängterar vidare att man alltsedan det moderna och allmänna bibliotekets 

tillblivelse använt föreställningen om den i betydligt större utsträckning av 

repression och elitism präglade förmoderna motsvarigheten, som en bild att gå i 

polemik mot och istället förorda ett inkluderande folkbibliotek. Just frambringandet 
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av tidigare nämnda gemenskap, såväl som medborgerliga subjektsposition kommer 

att behandlas närmare i senare avsnitt. Intressant att notera redan nu kan dock vara 

den motsägelse som tycks finnas mellan Skouvigs initiala beskrivning, respektive den 

syn på folkbildningens mål som förmedlas i Hildebrands text. Även Skouvig framför 

ett par exempel på en slags fördröjning i den ideologiska överbyggnaden, där vad som 

kan beskrivas som en i sammanhanget något föråldrad och motsägelsefull syn på 

användaren framträder.  

 

Hildebrand kan trots den synbarligen stockkonservativa inställningen, alltjämt inte 

sägas vara en representant för ens det tillnärmelsevis mest reaktionära ledet i den 

diskursiva släkttavla som vid en närmare undersökning i det specifika ämnet 

säkerligen hade kunnat måla upp en tydlig bild av. Givet det undersökta materialets 

karaktär av i huvudsak förespråkande av allmogens och arbetarklassens bildning 

överlag, och mer specifikt för ett statligt ingripande i folkbiblioteksfrågan, blir de allra 

mest påtagligt reformfientliga meningarna inte särskilt märkbara. Det är snarare just 

när man som Skouvig konstaterat går i strid med sådana uppfattningar som dessa blir 

synliga. Som exempel på detta kan nämnas den i Svensk Läraretidnings (1903, s.615) 

tjugoandra årgång införda, och av Knut Kjellberg författade text, i vilken densamme 

omnämner den av vissa hållna farhågan att gemene mans bildning ska: ”…medföra 

höjda fordringar i fråga om bostäder, föda, kläder, hvilotid, arbetslokaler o.s.v.”, och 

därefter framför åsikten att så förvisso må vara, men att det i så fall är av godo. Även 

Hildebrand är som sagt av den åsikten att ett spridande av bildning bland 

allmänheten är önskvärt, och kan därmed sammantaget med den ovan redovisade 

uppfattningen om hur detta bäst genomförs, sägas tillhöra en kategori mellan den 

allra mest progressiva, respektive den ovan berörda rent reaktionära dito. Värt att 

notera i sammanhanget, och då även som möjlighet för närmare undersökningar kan 

vara det som Crawford (1996, s.105) framför, gällande en liknande reformfientlig 

inställning i England. Densamme redogör för sagda åsiktsströmningars fäste bland de 

över den starkt stratifierade engelska landsbygden styrande, och menar att dessa 

härrör från en rädsla för social oro och utflyttning. Här skulle ett mer utförligt 

resonemang om skillnader beträffande inställningen till folkbildning mellan en urban 

borgerlighet respektive en agrar jordägande klass, ta vid. Som en parantes kan 

nämnas att även Carl Kastman ger prov på en om inte föråldrad, så i alla fall i 

förhållande till källmaterialet i övrigt avvikande åsikt. Kastman (1899, s.15) hänvisar 
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förvisso till den folkskolelagstiftning från 1842 som lade på skolråden att främja 

socken- och skolbibliotekens inrättande och utveckling, men som inte blir till mer än 

en uppmaning i sin formulering. Sagda författare menar dock att ”Önskligt vore,, om i 

vårt land uppstode någon Andrew Carnegie, någon, hvilken liksom denne 

folkbildningens vän ville offra af sitt öfverflöd till inrättande af folkbibliotek och 

särskildt skolbibliotek.” (a.a, s.14). Kastman sällar sig alltså inte till den 

överväldigande majoritet som framkommer ur övriga källor, vilken i allmänhet kan 

sägas förorda någon form av statligt ingripande i frågan.  

Icke längre fråga om, utan hur 

Ovanstående resonemang rörande staten som överinseende patriark återknyter till 

den ”nödiga kontroll”, och ”…fullständighet i vår tids folkbildningsarbete” som 

Kronlund och Centerwall i ovan citerade passager menar är avgörande för 

folkbiblioteken, och därtill utgör argument för statens ingripande i frågan. Såväl 

Kronlund och Centerwall som Boëthius förordar nämligen inte statsunderstöd eller 

anslag till folkbiblioteken som en gåva utan krav på motprestation. Man begär 

snarare i sina respektive yttranden att de bibliotek vilka mottar statliga anslag följer 

en rad bestämmelser, vilka till sin utformning varierar något de båda anförandena 

emellan, men likväl kan sägas tjäna samma syfte. 

 

Det enskilda initiativet beskrivs alltså i källmaterialet som en angelägenhet att värna 

om, och det är alltså följaktligen viktigt att inte ”genom alltför detaljerade 

’normalplaner’ krafbinda det fria personliga initiativet, hvarpå till sist dock det mesta 

kommer an.” som Verner Söderberg beskriver det i den av Heimdal publicerade 

skriften ”Sveriges sockenbibliotek” (1901, s.58). Likväl framställs ett visst mått av 

kontroll som en nödvändighet. De många yrkanden på att det i varje bibliotek som 

mottar statligt understöd upprättas en styrelse kan i viss mån ge en fingervisning om 

den vikt som lades vid detta (Folkskolans vän, 1903, s.69, 578-579; Svensk 

läraretidning, 1903, s.242, 814, 981, 1009).  

 

1902 inlämnades en motion skriven av Fridtjuv Berg och Emil Hammarlund till 

riksdagen. Motionen, vilken bland annat yrkade på statsunderstöd till 

sockenbibliotek, fick efter en rad reservationsvisa bifall i andrakammarutskottet, och 

en långvarig debatt dock avslag som helhet betraktad (Tynell, 1931, s.94-95).  
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Motionen resulterade likväl i att en utredning angående statens relation till sagda 

bibliotek kom till stånd (Torstensson, 2012, s. 104). I ett svar på en från 

ecklesiastikdepartementet därmed utgångna skrivelse förordar styrelsen för 

Föreningen för Folkbibliotek och Läsestugor, utöver det vanligen uttalade kravet på 

inrättandet av en styrelse även bistånd till inrättandet av en centralbyrå för 

folkbiblioteksarbetet (Social Tidskrift, 1903. s.30). Detta är dock det i källmaterialet 

förekommande mest långtgående förslaget rörande folkbibliotekens centrala 

styrning. 

 

Berg och Edquist (2017, s.60) pekar på det faktum att staten inte haft för avsikt att 

direkt ingripa i och utgöra ett hot för folkbildningsrörelsernas autonomi. Med detta 

dock inte sagt att andra tillvägagångssätt inte använts för att utöva kontroll över 

sagda rörelser och deras institutioner. Man använde sig enligt nämnda författare 

istället av det som med en Foucauldiansk term kan beskrivas som ”code of conduct” 

(a.a, s.60-61). Med detta begrepp avses i sammanhanget det sätt på vilket staten 

medelst milda former av sanktioner och incitament, snarare än med direkta straff 

och förbud haft för avsikt att påverka och utöva makt över de föreningar som var 

involverade i folkbildningen, och därmed även folkbiblioteken. Såväl Frenander 

(2012, s. 29) som Dan Andersson (2009, s.64) har pekat på hur vikten av en 

någorlunda enhetlig organisation tycks betonas i allt högre utsträckning vid 1910-

talets början. Även dessförinnan kan dock en vilja till en större likformighet gällande 

folkbiblioteken utläsas. Många är som sagt de som påtalar behovet av styrelsers 

inrättande i biblioteksverksamheterna. Verner Söderberg konstaterar förvisso att 

den stora variation som är förekommande inom biblioteksområdet ska ses som ett 

gott tecken i sig, då det tyder på att intresset för ”boklig läsning” trots allt är stort. 

Vidare fastslår Söderberg dock att: 

 

 Det är icke läslust, som fattas, men väl ledning för den famlande 

vetgirigheten, enhet och plan i folkbildningssträfvandena, personligt 

initiativ samt slutligen de ekonomiska resurser, utan hvilka äfven den 

varmaste hänförelse så föga kan uträtta (Söderberg, 1901, s.58) 

 

Kronlund och Centerwall menar alltså i sin motion att folkbiblioteken bör 

understödjas, bland annat med den målsättningen att de: ”…öfvergå till en ordnad 
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och sund verksamhet i rätt riktning”, (Folkskolans Vän, 1899, s.89) samt att  

”…fullständighet vinnas i vår tids folkbildningsarbete” (a.a, s.88). Just den enhetlighet 

och fullständighet som inte sällan framförs som argument för upprättandet av 

styrelser, organisationer, och biblioteksverksamheter överhuvudtaget är i 

sammanhanget intressanta även som begrepp. Hildebrand (1899, s.206) menar att: 

”…det är just på det sociala området, som folkbildningen kan bära de rikaste 

frukterna”, och konstaterar vidare att: ”På ju bredare bas ett lands kultur står, dess 

motståndskraftigare är den mot alla stormar”. Vidare konstaterar densamme att det 

inte längre är en fråga om det otvivelaktigen existerande och verkliga 

bildningsintresset bör främjas eller hindras, utan om denna entusiasm från folkets 

sida bör tillfredställas med det som ofta omnämns som god läsning, eller om man 

istället ska överlåta detta på den föraktade form av litteratur som bokkolpotörerna 

saluför (a.a, s.208). Här ges tydligt uttryck för en idé om att en slags andlig och 

bildningsmässig utveckling under rätt förutsättningar kan vara till gagn i att 

överbrygga de klassmotsättningar som blivit allt tydligare mot slutet av 1800-talet 

(Larsson, 1981, s.203), samt att det inte längre är en fråga om, utan snarare hur 

folkbildningsarbetet bör bedrivas.  

2. Folkbiblioteket som nationellt projekt 
 
Under förutsättning att en för biblioteket ansvarig styrelse och organisation inrättas, 

och därtill genom det av bland andra överbibliotekarien Carl Snoilsky (Folkskolans 

vän, 1903, s.69) förordade inrättandet av en normalkatalog, skulle den nödiga 

insynen och kontrollen kunna utövas i respektive över landets bibliotek. Densamme 

framhåller vidare biblioteket som en potentiellt hejdande och konkurrerande kraft i 

förhållande till tidigare nämnda kolportagelitteratur. Detta är enligt Snoilsky särskilt 

relevant för de nordliga landskap som är glest befolkade och därtill saknar goda 

kommunikationer Dessa är därför i än större behov av folkbibliotek för 

”vidmakthållande af kraftig nationalanda och samhörighetskänsla”. Också läkaren, 

tillika den liberale politikern Knut Kjellberg anför i Svensk läraretidning (1903, 

s.614-615) den nationella samhörigheten och ”[k]änslan af delägarskap” i den 

andliga kulturen som argument för folkbibliotekets understödjande och ordnande. Vi 

kan här, liksom i andra delar av källmaterialet se hur ett någorlunda enhetligt, väl 

organiserat och utbrett biblioteksväsende uppfattas som ett medel för att i landets 

befolkning frambringa en känsla av gemenskap. Genom att förutsättningarna och 
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omständigheterna för samtliga invånare på en grundläggande nivå blev mer lika 

varandra, skulle också en folklig förståelse och känsla av nationell samhörighet 

frambringas. 

Rummet med de många fönstren 

Som Jon Thors (2004, s.17) påpekar i sin magisteruppsats Folkbibliotek i nationens 

tjänst, så var det skrivna ordet av central betydelse för nationen som gemenskap. 

Detta framförallt då dess potential avseende informationsspridning också öppnar för 

befolkningens varseblivande om hur livet ter sig i resten av landet. Även den med 

undersökningens tidsrymd samtida professorn, tillika verkställande ledamot i 

Föreningen för folkbibliotek och läsestugor, Knut Kjellberg förordar det skrivna ordet, 

och mer specifikt just bokens förmåner i detta avseende. Detta framkommer i ett 

citat vilket återges i Knut Tynells Folkbiblioteken i Sverige (1931, s.72-73). Denna 

passage citeras här om än inte i sin helhet, så i alla fall någorlunda oavkortad, då den 

illustrerar just denna poäng så väl. 

 

Boken är rummet med de många fönstren, som skänka den ensamme 

läsaren vidsträckta utsikter åt alla väderstreck. Den öppnar blad efter 

blad, de stängda dörrarna till vetenskapens och de växlande 

händelsernas, till fantasiens och drömmarnas riken, och den ensamme 

kommer i kontakt med naturen och livet, med människors öden och 

äventyr, med gångna tiders tankesätt och med främmande 

åskådningar… 

 

Ovanstående kan relateras till det statens församhälleligande som Torstensson 

(2012, s.109) menar att folkbibliotekspolitiken vid tiden präglas av. Detta innebär i 

korthet att staten i större utsträckning börjar agera i frågor som tidigare inte ansetts 

tänkbara. Att staten av allt att döma delvis med den avsikten att bereda en grogrund 

för känslan av nationell gemenskap och samhörighet, börjar gripa in i frågan om 

folkbibliotek kan i allra högsta grad sägas vara del i sagda statsmakts utbredning i 

det omgivande samhället. Just framhållandet av den bokliga läsningen som 

oöverträffad i de sammanhang där upphöjandet av den allmänna bildningen, och 

kanske framförallt då en självständig form är målet kan sägas vara ett genomgående 

tema i det undersökta materialet. Stundvis pekas det, bland annat i Kronlund och 
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Centerwalls motion (Folkskolans vän, 1899, s.88) på att det talade ordet i form av 

föreläsningar och fortsättningsskolekurser förvisso kan vara till nytta i 

folkbildningssammanhang, men att dessa: ”…hafva dock något tillfälligt öfver sig.” 

(ibid.). Därmed bör dessa kompletteras även med boksamlingar och bibliotek.  

 

Berg och Edquist (2017, s.61) menar att den av så många förordade 

byråkratiseringen av bland annat folkbiblioteken kan ses som ett sätt att från statens 

sida integrera dessa i en bestämmandesfär och en utvidgad statsapparat. Genom att 

göra folkbildningsrörelsernas, och dess institutioners strukturer klara och formella 

skulle en interaktion med det lokala styret underlättas, och en så kallad ”byråkratisk 

anknytning” åstadkommas. Därmed menar Berg och Edquist att styrandet över de i 

folkbildningsarbetet involverade föreningarna och sammanslutningarna också 

underlättades, samtidigt som en slags hegemonisering av den borgerliga 

organisationsformen uppnåddes, och andra former för kollektivt handlande därmed i 

praktiken näst intill omöjliggjordes (a.a, s.63). Denna typ av icke-konfrontativa 

styrning kan beskrivas som införandet av en ”code of conduct” (a.a, s.60), och syftar 

som en del i den större autonomiseringsstrategin enligt Berg och Edquist till att 

genom ett distansstyre hantera det sätt på vilket mer eller mindre fristående aktörer 

agerar och interagerar (a.a, s.65). Hansson (1998, s.99-100) väljer att också 

framhålla de tankar om ekonomisk rationalitet som genomsyrar diskursen om 

samarbete, enhetlighet och organisering. Kort sagt menar densamme att man med 

sådana medel menade att minimera driftskostnader, och effektivisera 

biblioteksverksamheten som helhet. Vidare menar Hansson (a.a, s.100) dock att 

främsta drivkraft för den i förlängningen förordade centraliserade kan sägas vara 

just sammanhållningen, och att ett framtida rikstäckande folkbiblioteksväsende ska 

kunna stå över såväl sociala som politiska olikheter. 

Internationell konkurrens 

1880-talets tullstrid har av bland andra Kilander (1991, s.152) anförts som en 

brytpunkt gällande statens roll i samhället, såväl som dess relation till näringslivet. 

Denna omfattande debatt, som utlöstes av 1870-talets krisår i det svenska 

jordbruket kan emellertid också användas som en av de bakgrunder mot vilken den 

internationella konkurrensens plats i biblioteksdebatten kan förstås. Denna 

jordbrukets kris uppstår då priset på sagda närings produkter drastiskt sjunker som 
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en följd av en ökad tillgång till utländska varor (Hammarström, 2016, s.25). Den 

uppkomna situationen kan antas ha haft en omskakande verkan på den svenska 

produktionen och dess intressenter. Utfallet av tullstriden blev en valförlust för den 

gruppering som förordade frihandel och tullfrihet, och protektionismen gick således 

segrande ur sagda kamp (a.a, s.26-27). Man skulle dock kunna tänka sig att den 

motgång vilken drabbat jordbruksnäringen satte spår även i diskursen kring den 

svenska industrins internationella konkurrenskraft i ett större perspektiv, och 

därmed även kom att påverka den folkbiblioteksdiskurs som är av intresse för denna 

undersökning. 

 

I den första årgången av Social Tidskrift (1901, s.54) står bland annat under rubriken 

”Folkbibliotek i – Japan!” att läsa om en från landets undervisningsminister utfärdad 

uppfordran, rörande inrättandet av avgiftsfria folkbibliotek. Den korta notisen 

avslutas med följande yttrande: 

 

Hur glädjande detta från japansk synpunkt än är, kan man ej undgå att 

känna sig obehagligt berörd af, att ett asiatiskt folk är på väg att i en viktig 

kulturfråga gå förbi ett gammalt kulturland som Sverige 

  

Frånsett den underförstådda värdering som läggs juxtapositionen av ”ett asiatiskt 

folk”, respektive det gamla kulturlandet Sverige, sammantaget med den av rubrikens 

pausering understrukna förvåningen, och som möjligen hade kunnat utgöra uppslag 

för en undersökning i sig, så kan detta excerpt också få stå som exempel för en mer 

allmänt förekommande tendens i källmaterialet. Nämligen att låta 

biblioteksutvecklingen i utlandet stå som inspirerande, men i någon mån också med 

den egna nationen konkurrerande exempel. (Westman, 1903, s.289; Folkskolans vän, 

1899,s.87; Folkskolans vän, 1903, s.578; Steenberg, 1902, s.401-41; Söderberg, 1901, 

s.3; Social Tidskrift, 1901, s. 53, 125, 263, 356, 359; Social Tidskrift, 1903, s.30, 77)  

I regel är det dock föga överraskande inte just Japan som anförs som exempel på en 

nation som föregår med gott exempel och står som föredöme, samt som 

rivaliserande och medtävlande med ett Sverige som tycks halka efter på området. 

Istället tycks det, utan att göra några anspråk på en heltäckande eller representativ 

sammanställning, som att det företrädelsevis är England och USA som i materialet 

skrivs fram som föregångsländer i bibliotekssammanhang. I någon mån används 
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dock också Tyskland som inspirationskälla. Vidare märks gällande 

biblioteksutvecklingen i Norden en särskild aktning för Danmarks arbete, och kanske 

inte minst då studentföreningen Verdandi 1902 gav ut den danske bibliotekarien och 

folkbiblioteksorganisatören Andreas Schack Steenbergs skrift Om folkbibliotek från 

1900 i svensk översättning. I denna konstaterar författaren vidare att: ”De svenska 

folkbiblioteken böra ha sin uppmärksamhet riktad på biblioteksutvecklingen i andra 

länder.”, och nämner sedan såväl ”England och Nordamerika” som de nordiska 

grannländerna och Finland, och exempel på vad Sverige har att lära av respektive 

länder (Steenberg, 1902, s.40). Även Söderberg (1901, s.62) menar att detta 

perspektiv är värt att ha i åtanke, och framför följande: ”Ett annat önskemål, som 

gäller alla våra folkbibliotek, är aktgifvandet på lärdomar från utlandet, särskildt de 

länder, där denna rörelse redan vuxit sig starkare än hos oss.”. 

 

Det är dock inte bara från sådana frågor som direkt berör det handgripliga 

biblioteksarbetet och dess organisation, som inspiration såväl som en viss 

brådskande rivalitet hämtas från utlandet. I en artikel med titeln ”Den amerikanske 

arbetarens öfverlägsenhet” (Social Tidskrift, 1903, s.297) konstaterar Albert Woods-

Beckman först angående frågan om ”den amerikanska folkrasen i sig själf [är] 

öfverlägsen”, att ”Det vore löjligt att besvara detta jakande, om man betänker huru 

stor uppblandningen är.”. Denna kommentar, som ger intrycket av en förhållandevis 

progressiv inställning följs dock snart upp av ett inpass om att det inte heller är 

företagsklimatet eller kulturen överlag som är den springande punkten i 

sammanhanget, då ”… den föraktade negern synes i så fall okänslig för detta 

välgörande inflytande.”. Efter en med vissa reservationer förbehållen redogörelse för 

den amerikanske arbetarens flit, plikttrogenhet, ärbarhet, och kanske framförallt 

intelligens, framhålls den folkbildning som möjliggör ett sådant förhållande som 

varande jämte med goda arbetsvillkor, rationell effektivitet och en av jämlikhet 

betonad konstitution en av de faktorer som gör den amerikanske arbetaren 

överlägsen.  (a.a, s.298-299).  

 

Tidigare nämnda krisår, såväl som den utveckling och förskjutning mot ökad export 

som jordbruket i Sverige genomgår under 1800-talet (Torstensson, 2008, s.88) kan 

anläggas som förklaringar till den inverkan internationella förhållanden har rörande 

arbetsförhållanden, arbetskraftens kompetens, och därmed även folkbildningens roll 
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i diskursen. Enligt en av H-U Wehler (Larsson, 1981,s.204) framlagd förklaring 

uppstår den forcerade export vilken den Tyska produktionen präglas av under 1800-

talets senare del, delvis som ett resultat av den rädsla landets makthavare kände 

inför tänkbara sociala omvälvningar. Genom att finna nya marknader för den 

överproduktion som spelar en avgörande roll kapitalismens kriser, skulle sådana 

kunna undvikas. Därmed skulle även oroligheter pareras, och ett nationalistiskt 

projekt upprättas. En liknande förklaring kan med Larssons, (a.a, s.205) hjälp 

appliceras även på situationen i Sverige. I ett sådant sammanhang kan 

upptagenheten av internationella biblioteksförhållanden, och ambitionerna att hålla 

jämna steg med desamma tolkas som ett led i tävlan mellan nationer beträffande 

möjligheter till avledande av inhemska kriser genom ett ökat fokus på export. Med 

hänsyn till denna undersöknings omfattning såväl som i ämnet begränsade 

förkunskaper sträcker sig denna analys inte längre än så. Det kan dock vara värt att 

anmärka på den mängd i vilken sneglandet på omvärldens förehavanden, gällande 

såväl produktion som folkbildning är förekommande, och den mer utförliga analys 

som skulle kunna göras med Wehlers socialimperialismbegrepp. 

3. Ett större folkbildningsprojekt 
 
Som tidigare nämnts knyts folkbiblioteket alltigenom källmaterialet ideligen till 

folkskolans arbete. Som grund till detta konstaterande framläggs bland annat den 

1842 nedtecknade lagstiftning vilken rör just folkskolan, i vilken man uppmanar 

präster till att i sin tur ”…uppmuntra till inrättande och begagnande af 

sockenbibliotek” (Kronlund & Centerwall, 1899, s.88). Som synes är den anförda 

lagtexten inte särskilt bestämd i sin formulering. Detta kan sägas reflektera ovan 

berörda syn på staten och dess åtaganden. Författarnas hänvisning till nämnda 

passage kan också användas som exempel på ett retoriskt grepp vilket är tämligen 

vanligt förekommande i källmaterialet. Inte sällan väljer man att åberopa denna över 

ett halvsekel gamla lagstiftning, av allt att döma just med den avsikten att närmare 

förbinda biblioteket till folkskolan, och därmed tydligare göra den förra till en del i 

ett större folkbildnings och undervisningsprojekt ( Folkskolans vän, 1899, s.63; 

Westman, 1903, s.291; Hildebrand, 1899, s.209; Söderberg, 1901, s.9, Steenberg, 

1902, s.9; Svensk läraretidning, 1903, s.812). Denna med hjälp av en tidigare 

lagstiftning legitimerande argumentation, kan vidare betraktas som ett sätt att 

befästa, och även i någon mån flytta fram positionerna för vad som är tänkbart att 
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innefatta i statens ansvarsområde. En liknande form av resonemang tillika ett 

retoriskt grepp som används för att förfäkta nämnda framflyttande kan hittas i de 

jämförelser som inte sällan görs till liknande verksamheter på folkbildningsarbetet, 

men då i författarnas egen samtid.  Som exempel kan nämnas Svensk Läraretidning 

(1903, s.242, 813-814), Westman (1903, s.292), Söderberg (1901, s.61), Dalin (1898, 

s.127), Lundahl (Social Tidskrift, 1901, s.359), Hildebrand (1899, s.221), och 

Kronlund och Centerwall (1899, 2.88-89), som i Folkskolans vän menar att 

folkbibliotekens undsättning och utveckling ”är helt säkert ett statsintresse så godt 

som många andra” 

Fullständighet i folkbildningsarbetet  

Blott det faktum att en ansenlig mängd motioner, och som vi ska komma att se även 

en rad utlåtanden från diverse organisationer och enskilda aktörer, har införts i två 

publikationer som båda fungerar som organ för folkskollärarkåren kan sägas vara en 

ganska tydlig indikator på biblioteksfrågans nära koppling till en mer allmän 

utbildningsdiskurs. Vidare är många av de enskilda texterna, också de som inte 

publicerats i tidskrifter med någon uppenbar koppling till skolväsendet präglade av 

ett släktskap som av allt att döma uppfattades som mer eller mindre självskrivet. En 

av de texter som i en jämfört med övriga dito, tämligen stor utsträckning uttryckligen 

framhåller detta förhållande är införd i den artonde årgången av Tidskrift för 

folkundervisningen från 1899, och författad av skolmannen Carl Kastman. En ansenlig 

portion av sagda artikel utgörs av en redogörelse för biblioteksförhållandena i 

England och USA, i huvudsak hämtad från Ernst Schultzes beskrivining i en tysk 

tidskrift (Tidskrift för folkundervisningen, 1899, s.14). Som en följd av detta 

inbegriper Kastmans resonemang synnerligen mycket av den typ av jämförelse 

mellan svenska och internationella förhållanden som tidigare redogjorts för. Bland 

annat omtalas just Tyskland som ett ”skolornas land” vilket ”…med hänsyn till boklig 

bildning intagit ett af de främsta rummen bland folken på jorden” (a.a, s.6). Schultzes 

ursprungliga redogörelse har dock föranletts av att bland annat de nationer vilkas 

biblioteksväsende berättas om, har kommit att utgöra betydande utmanare på 

området (ibid.) Bland annat har man i England: 

 

kommit till insikt om att uppfostran och undervisning icke böra upphöra, 

när barnen uppnått en ålder af 13 eller 14 år, utan att det är af högsta vikt, 
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att man bereder tillfälle för dem, som afgått ur skolorna, att befästa och 

utvidga de i dessa inhämtade kunskaperna samt att lära använda dem. (a.a, 

s.7) 

 

Vidare omtalas i texten ett antal exempel på sådana aktiviteter och tillvägagångssätt 

som både i England och USA har använts, i regel med goda resultat. I synnerhet 

framhålls de amerikanska bibliotekens och skolornas metoder som goda exempel, 

och då särskilt beträffande det nära samarbete som de båda institutionerna utövar 

(a.a, s.12). Tyngdpunkten kan alltså sägas ligga på ett arbete som skulle kunna 

tillskrivas ett skolbibliotek. Visst utrymme lämnas dock även åt det i ovanstående 

citat nämnda utvidgande av de i skolan anskaffade kunskaperna. Det medel som 

framhålls som avgörande för en sådan utveckling är folkbildningen, och Kastman 

konstaterar därmed att:  

 

Förstode man, att okunnighet städse kostar mer än bildning, skulle man ej 

anse någon penning för folkbildningens främjande bortkastad(a.a, s.14) 

 

I ovanstående stycke kan en diskurs präglad av synen på folkbildning som varande 

instrumentell, och därmed också på resurser och insatser nedlagda i denna som en 

investering, från vilken man väntar sig ett givet resultat. Denna utdelning kan i sin 

tur enkelt uttryckt sägas vara bestämd av den enskildes ideologiska tillhörighet.  

Folkskolan som investering 

Folkbiblioteket som en påbyggnad och fortsättning på folkskoleunderisningen är 

överhuvudtaget ett motiv som ständigt återkommer i källmaterialet. I en passage ur 

den svenska översättningen av Andreas Schack Steenbergs text Om folkbibliotek, ges 

uttryck för såväl nämnda typ av resonemang, som för den oro man känt inför, och 

den inspiration som samtidigt hämtats från biblioteksutvecklingen internationellt. 

Detta gäller främst sagda utveckling i den angloamerikanska världen och de nordiska 

grannländerna. Här konstateras att man: 

 

I de länder, där biblioteken nått sin högsta utveckling, i England och de 

nordamerikanska fristaterna […] [framhålls] meningslösheten i att 

samhället offrar tid och pängar – mycket pängar – på att lära barnen 
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läsa, och så när skoltiden är slut låter de unga stå utan medel att skaffa 

sig kunskap genom böcker. Folkbiblioteken äro, har man sagt, ’skolor 

för vuxna’. (Steenberg, 1902, s.9) 

 

Här blir just resonemanget om folkskolan som en investering, vilken bortslösas utan 

någon typ av uppföljande åtgärd synnerligen tydligt. Mönstret kan dock sägas vara 

genomgående i snart sagt samtliga delar av det undersökta materialet: Folk- eller 

sockenbiblioteken betraktas som en fortsättning på folkskolan. Den senare har rustat 

befolkningen med läskunnighet, vilken nu ska beredas en användning genom 

självständiga studier, och då gärna i ”…goda och till själfständig öfvertygelse 

uppfostrande böcker.” (Söderberg, 1901, s.1). Folkskolan beskrivs alltså i det stora 

flertalet av de undersökta källtexterna som en satsning, vilken kan nå sin fulla 

potential först när välutrustade och med lämplig läsning försedda folkbibliotek 

därtill görs tillgängliga för hela befolkningen (Söderberg, 1901, s.1; Hildebrand, 

1899, s.209; Folkskolans vän, 1903, s.69, 458, 578; Svensk Läraretidning, 1903, s.614; 

Social Tidskrift, 1903, s.212) 

 

Skolpolitikern och folkskolläraren Alfred Dalin, som med sitt föredrag under 

folkskollärarmötet i Norrköping 1898 bidrog till en tilltagande diskussion gällande 

folkbibliotek i lärarkretsar (Torstensson, 2010, s.), ger vidare uttryck för den tänkta 

riktning vilken läsningen var tänkt att ta i texten Om våra folkbibliotek. Här redogörs 

för läskunnighetens utveckling i Sverige, och de ansträngningar som nedlagts i 

arbetet för dess tilltagande (Dalin, 1898, s.113). Dalin beskriver också 

folkbildningsarbetet i allmänhet, och folkbibliotekens inrättande i synnerhet som en 

given försättning på dessa ansträngningar, vilka bland annat hade som mål: ”att 

förjaga okunnighet, råhet och osedlighet samt befordra gudsfruktan, goda seder och 

en allmän bildning i alla riktningar.”(a.a,s. 118). Enligt Dalins framställning av 

folkbibliotekens nedgång och förfall, vilken densamme med sina efterföljande förslag 

avser att råda bot på, har den tilltagande läsningen av ”billighetstidningar” och 

”folkläsning” varit en avgörande faktor i sagda tillbakagång (a.a, s.118, 124). I denna 

ovana har biblioteken kommit att få farliga konkurrenter, då framförallt 

tidningsläsningen har en benägenhet att tränga ut bokläsningen, vilken kan erbjuda 

ett mera ”sammanhängande innehåll” (a.a, s.124), samt möjligheter till utövandet av 

läsning ”i egentlig mening” (a.a, s.113). Vidare ondgör Dalin sig över den med 



 

 50 

”…fantasi- och smaklöst hopgjorda anekdoter” (a.a,s.125) fyllda 

bokkolportörslitteratur som ungdomen i brist på annat tvingas tillfredsställa sin 

nyfikenhet med, men som alltjämt inte förmår tillgodose dess vetgirighet. En 

liknande åsikt i frågan om tidningsläsning framkommer också i de för åren 1896-

1900 avlagda femårsberättelser, vilka landets landshövdingar fram till 1905 var 

ålagda att insända till regeringen. I en sammanställning av dessa framställs följande 

problembeskrivning: 

 

Den stigande folkupplysningen har hos allmänheten alstrat ökad håg 

för läsning såväl till förströelse som till förvärfvande af kunskaper. 

Detta begär efter läsning tillfredsställes i allt högre grad af tidningarna 

och tidskrifterna, hvilkas pris sedan flere år tillbaka befunnit sig i 

sjunkande. Att tidningsläsningen haft sin del i försummandet af 

sockenbiblioteken, omnämnes i flere länsberättelser. .(BiSOS, Ser H, 

1896-1900, Sammandrag, s. 22) 

 

Bildningens helhet 

Denna motvilja mot tidningar och kolportagelitteratur kan med lätthet 

sorteras in i en generell uppdelning i hög- respektive lågkultur. Den kan 

dock beskrivas närmare med utgångspunkt i det halvbildningsbegrepp som 

Nils Runeby redogör för i Vetenskapens träd. Halvbildning sammanfattas av 

Runeby (1974, s.162) som en otillräcklig och ej färdig bildning, och som 

därtill i och med bildningens starka anknytning till den egna personen och 

dennes sociala ställning, innebär ”snedvridna sociala anspråk”. När en till 

allmogen hörande person har pretentioner på en typ av bildning som inte 

anses nödvändig för dennes funktion, betraktas detta som ett övertramp 

och ett brott mot den sociala ordningen. Därtill öppnar en allmänt spridd 

bildning för att gemene man görs mottaglig för en typ av agitation med 

tveksamma och för de styrande hotfulla avsikter (ibid.). Ett av i de 

källmaterialet närmast otaligt förekommande exempel på sistnämnda 

uppfattning kan utgöras av Carl Kastman, som i Tidskrift för 

folkundervisningen (1899, s.14), som menar att ”Det är ej nog därmed, att 
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man söker väcka barnens läslust, man måste därjämte sörja, för att denna 

får en sund näring.” 

 

Runeby menar vidare att ovan beskrivna uppfattning, kring 1800-talets mitt så 

sakteliga börjar ersättas med en syn på vidsträckt spridande av bildning som 

tvärtom varande en tänkbar lösning på de sociala problem som sorteras under 

benämningen ”den sociala frågan” (Runeby, 1974, s.164-165). Att detta sker kan vi 

även se exempel på i ovan förda resonemang om folkbildningsdiskursens utveckling, 

från ett fokus på begränsning och via en av undervisande karaktär präglad diskurs, 

vidare mot ett självständighetsideal. Runeby framhåller för övrigt här en av Hartmut 

Titze framställd uppdelning mellan bildningsbegränsnings- respektive 

bildningshöjningsstrategin (a.a, s.166). Åtminstone nämnda diskussion, om inte 

snart sagt denna undersökning som helhet, kan sägas reflektera en sådan 

uppdelning, även om ett ytterligare itudelande av den senare kategorin, och då i 

undervisande respektive möjliggörande av en mer eller mindre självständig 

bildningsprocess, skulle kunna göras.  

 

Därutöver beskriver Runeby (a.a, s.158) hur vikten av bildningens helhet, i motsats 

till den avart som kallades halvbildning betonades. En uppenbar motvilja mot 

”specialkunskaper” som tycks ha sin grund i det brott mot upplysningens 

nyttotänkande som Bernt Gustavsson (1991, s.50) menar att det nyhumanistiska 

personlighetsbildande idealet innebar, framställs vidare. Särskilda strömningar inom 

det nyhumanistiska bildningsidealet gick i korthet ut på, utöver framhävandet av just 

bildningens betydelse för individen, också en tonvikt på integrerandet av och 

sammanhållningen mellan naturvetenskap och klassisk kultur (ibid.), varpå en helhet 

också skulle uppnås. I en passage i Hildebrands text Folkbildning och folkbibliotek 

(1899, s. 205) förfäktas den åsikten att ett höjande av bildningsnibån för varje 

enskild arbetare till densamma som vetenskapsmannens naturligtvis vore: ”…lika 

omöjligt, som det i sin tillämpning vore skadligt, ty i det moderna samhället erfordras 

på alla områden, och ej minst på vetandets, en hög grad af specialisering.”. Här ges 

uttryck för ett slags motsatsförhållande i relation till halvbildningsbegreppet, då 

Hildebrand å ena sidan menar att specialkunskaper förvisso är nödvändiga mot 

bakgrund av samhällets behov, men att dessa specialkunskaper bör vara förbehållna 

de som innehar den sociala ställning och funktion som fordrar dessa. Samma 
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författare uttalar dock i den i Social Tidskrift införda texten Folkbildning (1901, s.17)  

sitt stöd för allmänbildningens höjande, och skriver vidare att: ”När arbetaren eller 

handtverkaren kommer trött från sitt kroppsarbete för att åhöra en föreläsning, är 

det godt, om föreläsaren kan framställa sitt ämne i en roande form.” (a.a, s.18). Här 

frahålls vikten av att folkbildning i allmänhet, och några rader därefter även 

folkbibliotekets bestånd i synnerhet, inte bara är just bildande, utan att det också kan 

få fungera som rekreation. Därmed anförs folkbildningen alltså inte bara som nytta, 

utan även som en slags lindring av arbetarklassens situation. Detta kommer vi 

emellertid att gå närmare in på i kommande avsnitt.  

 

I Runebys beskrivning av relationen mellan halvbildning respektive 

överproduktionstesen, framgår en rädsla för att dessa tendenser sammantaget ska 

leda till framväxandet av inom humanistiska läror halvt bildade studenter, och 

därmed också ”det lärda proletariatet”. (Runeby, 1974, s.169). Just denna kategori är 

kanske med tanke på dess rekryteringsbas inom de högre samhällsklasserna (a.a, 

s.167), inte direkt relevant för undersökningens huvudsakliga syfte. Intressant kan 

dock vara att observera det tema som är genomgående både för Runebys 

redogörelse, och föreliggande undersökning, och som utgörs av en påtaglig rädsla för 

”fel” typ av bildning, och det missnöje och de samhällsomstörtande tendenser som 

väntas följa i dess spår (a.a, s.176). Som bot för en sådan utveckling anförs i regel ett 

visst mått av kontroll över bildningen, och oron för tidningsläsningens kan låtas stå 

som ett exempel för relationen mellan tidigare nämnda strävanden för organisering, 

byråkratisering och centralisering,, respektive det hot som en ofullständig och 

okontrollerad bildning utgjorde. I det av Runeby undersökta materialet tycks denna 

kontroll vanligen syfta till en omledning från traditionell och humanistisk bildning, 

och till de naturvetenskapliga inriktningar som betecknas som mer ”praktiska” (a.a, 

s.166-167). Strävandena mot detta mål, och minimeringen av risken för halvbildning 

som strategi för pacificering och social integrering nämns dock endast som hastigast 

av Runeby, medan detta fått utgöra huvudsakligt fokus för denna studie. 

Kort om politisk rationalitet 

Hansson (1998, s.52-53) beskriver i sin avhandling hur åtminstone socialdemokrater 

och liberaler hade en grundläggande gemenskap i sina respektive användanden av 

vetenskaplig rationalitet. Medan liberaler betraktade sagda rationalitet som 
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någorlunda fixerad och objektiv, så utmärktes den dåvarande socialdemokratins 

uppfattning om rationalitet av en syn på densamma som beroende av 

klasstillhörighet och den egna medvetenheten om denna. Bildningen var för 

socialdemokratin ett medel för förberedelse inför inträdet på den 

inomparlamentariskt politiska arenan, och fungerade både som just bildning, och 

som uppbyggande av en organisatorisk struktur (a.a, s.64). Den kunskap man 

tillägnade sig skulle sedan kunna användas för ytterligare deltagande i ,och påverkan 

av samhället (a.a, s.76). Då Hansson som sagt redogjort för folkbibliotekens 

kopplingar till överskådliga ideologiska diskurser, syftar följande uttolkning istället 

till att se till de diskurser som rör rent ekonomiska och produktionsmässiga 

ändamål. Då dessa i allra högsta grad är sammanvävda med just ideologi kommer 

nämnda område med all sannolikhet likväl att beröras.  

 

Berg och Edquists (2017, s.5) undersökning tar sin utgångspunkt i en marxistisk 

idétradition, enligt vilken staten bör ses som en integrerad del av det kapitalistiska 

produktionssättet. Därtill har densamma som sitt uttryckliga mål att undersöka de 

motiv som var bakomliggande för specifikt den svenska statens finansiering av olika 

former av folkbildning, och sagda undersökning kan alltså sägas tillhöra den 

sistnämnda (Hansson 1998, s.64) synen på vetenskap, bildning och kunskap. Med ett 

liknande perspektiv så kan statens initiativ i folkbildningsfrågan, i stora drag och 

med viss risk för att framställa utvecklingen som förenklad och på förhand bestämd 

av omständigheterna, inom ramen för denna undersökning beskrivas som en del i 

utvecklingen mot den av statsinterventionism karaktäriserade organiserad 

kapitalismen (Berg & Edquist, s.22). Då staten enligt ovan beskrivna gramscianska 

synsätt bör betraktas som närmast en förlängning av den kapitalägande klassen och 

dess intressen, med minimalt men dock existerande utrymme för motstånd mot 

denna (Raber, 2010, s.149), ska också dess investeringar i folkbildningsinitiativ ses 

som just investeringar, från vilka man förväntar sig en utdelning i form av en mer 

produktiv och därtill med ett visst mått av social säkerhet försedd arbetarklass (Berg 

& Edquist, 2017, s.22).  

 

Såväl Berg och Edquist (a.a, s.14) som Bacchi (2009, s.6) använder 

rationalitetsbegreppet, och då i huvudsak för att beskriva sådana motiv och 

åskådningar som ligger till grund för den förda politiken. De förstnämndas tolkning 
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av begreppet kan sägas vara något mer grundad i materiella omständigheter och 

tydligare formulerade drivkrafter. Kort sagt menar Berg och Edquist (2017, s.14) att 

den förda folkbildningspolitiken faktiskt också syftar till något, och att detta något 

dessutom kan identifieras och beskrivas. Denna uppfattning ger även Torstensson 

(1996, s.33) uttryck för, och pekar med hjälp av Michael H. Harris forskning om 

Boston Public Library och dess mecenat George Ticknor som exempel, på behovet av 

att se till motiven bakom understödjande av folkbiblioteksutvecklingen.  Bacchis 

förklaring anknyter snarare till en diskursanalytisk metod, då den beskriver 

rationalitet som kopplat till mentaliteter snarare än tydliga motiv, och därmed 

placerar densamma inom ett av den i sammanhanget relevanta diskursen mer eller 

mindre begränsat tanke- och därmed också handlingsutrymme (a.a, s.6). Även om 

den första av dessa förklaringar överlag kan tyckas ligga närmare undersökningens 

syfte, då detta är tänkt att belysa de rent produktionsmässiga och materiella 

drivkrafter som är möjliga att finna i den förda bibliotekspolitiken, så kan även 

Bacchis perspektiv vara av värde i sammanhanget. Som förhoppningsvis redan blivit 

tydligt i föregående redogörelser för bland annat den nationsskapande enhetligheten 

och halvbildningsbegreppet som en begränsning på det sociala övermodet, så är de 

diskursiva formationer som förekommer i en given samhällelig kontext också 

ovillkorligen integrerade i och förbundna med sagda kontext, och de sociala 

praktiker som inbegrips i denna. Med Faircloughs ord är diskursiva respektive 

sociala praktiker inbegripna i ett dialektalt förhållande, och påverkar varandra, 

snarare än att den ena av dessa aspekter skulle vara överordnad den andra 

(Winther-Jørgensen & Phillips, 2002, s. 61-62). Som en följd av detta blir det också 

svårt, för att inte säga omöjligt, att till fullo göra en åtskillnad mellan rent diskursiva 

praktiker (eller om man så vill ideologier och hegemoniska förhållanden), och de 

syften de kan tänkas tjäna. Målet med både föregående och följande framställning är 

dock att undersöka just det samband som med största sannolikhet finns mellan såväl 

de rent diskursiva som de icke-diskursiva praktiker som ryms inom källmaterialet 

och den inverkan som de däri inbegripna yrkandena ämnades ha.  

4. Den sociala frågan 
 

Samtidigt bör de i den politiska överbyggnaden ingående institutionerna som sagt 

inte betraktas som helt och hållet låsta till i rådande produktionssätt och de 

intressenter som ingår i detta. Det historiska block som kapitalismen utgör är 
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ständigt utsatt för tryck, såväl från inre fraktionsstrider som från externa och för 

alternativa produktionssätt förespråkande aktörer (Raber, 2010, s.146). Utifrån 

detta kan övergången från industrikapitalism till organiserad dito i Sverige betraktas 

som en resultatet av förändrade omständigheter. Denna förändring kräver i sin tur 

en omförhandling av det sociala kontrakt vilket kapitalismen som historiskt block 

representerar (a.a, s.147). Statlig interventionism och det som i någon mån kan sägas 

vara ett embryo till välfärdssamhället, i form av bland annat folkbildningsinsatser 

kan betraktas som en del i en sådan social förhandling. Enligt Torstensson (1996, 

s.34-35) kan folkbibliotekssatsningar ses som ett av flera försök att lösa några av de 

problem vilka uppstår som ett resultat av den snabba industrialisering och 

urbanisering som Sverige genomgår vid decennierna kring 1900. Vidare kan sagda 

engagemang enligt densamme förstås, också som ett uttryck för den 

intressegemenskap mellan stat och kapital som tydliggörs under nämnda period, och 

då bland annat mot bakgrund av de satsningar på effektivitet vilka var tänkta att 

stärka industrins ställning i den tilltagande internationella konkurrensen. 

Torstensson (2008, s.88) menar vidare att statens agerande i folkbiblioteksfrågan 

även kan ses som ett sätt genom vilket, den i den sociala frågan engagerade 

borgerligheten kunde bedriva socialarbete, då kunskap av denna ansågs utgöra ett 

nödvändigt medel för arbetarklassens frälsning.  

Landet 

Den bild som Frykman och Löfgren (1979, s.148ff) målar upp av framförallt den 

lantliga allmogens, men någon mån även den urbana arbetarklassens tillvaro under 

den oscariska eran, framstår för nutidens ögon som kännetecknad av ett närmast 

ofattbart armod. Denna bild, som tvivelsutan är präglad av den under 1800-talet 

framväxande synen på hygien, renlighet och ordning återspeglas i de delar av 

källmaterialet vilka berör arbetarklassens levnadsvillkor. Huruvida dessa 

beskrivningar i egenskap av varande författade av en förmanande överklass, kan 

sägas besitta någon form av legitimitet tål dock att diskuteras. Likväl kan det mot 

bakgrund av de beskrivningar av perioden som kan påstås vara allmänt vedertagna, 

och som rymmer barnarbete, trångboddhet, och sjukdomar, konstateras att livet för 

en arbetare under nämnda tid antagligen inte var särskilt avundsvärt. En artikel 

författad av G. H von Koch, och införd i den av densamme utgivna Social Tidskrift 

(1902, s.33), har exempelvis den inte odelat muntra rubriken ”Från slaf till 
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medborgare”. Därunder tecknas en bild av situationen för statarna i både Sverige och 

Danmark, och von Koch konstaterar att:  

 

Det kan ju ej förnekas, att orsakerna till fattigdomen ofta kunna sökas 

hos statarne själfva. t. ex. den nästan alltid stora rikedomen på barn, 

hustruns oduglighet, superi o. s. v. Men den egentliga orsaken till 

statarens sorgliga tillstånd är den, att han saknar nästan all möjlighet 

att genom egna åtgärder förbättra sin ställning. (a.a, s.34) 

 

Här görs det tydligt att jordbruksarbetarna förvisso i mångt och mycket har sig själva 

att skylla för den prekära situation de befinner sig i, men att de därmed också 

åtminstone besitter den inneboende kapacitet som krävs för tillståndets förbättring, 

om de bara kunde skänkas de medel som därtill är nödiga. Ett av dessa medel, 

”…måhända det viktigaste” menar von Koch (a.a, s.42) är det som man i ”den danska 

landtbefolkningens höga kulturella ståndpunkt” finner ett föredöme. Genom 

omskapandet av statare och torpare till ”husmän”, skulle ”Deras nuvarande 

kunskapsbrist och andliga tvång lämna rum för ett vaket, kunskapstörstande begär 

efter bildning.”(ibid.). Nämnda författare tycks dock inte, i synnerhet med ovan 

nämnda problembeskrivning i åtanke vara av den åsikten att detta vore tillräckligt 

för avhjälpandet av sagda grupps andliga tillstånd. Som ett av de medel med vilket 

denna belägenhet ska rådas bot på framläggs de danska folkhögskolorna, och den 

grund de lägger till den kunskap ”…som sedan ständigt ökas genom själfstudium…” 

(ibid.). Därmed kan ovan citerade artikel också sägas utgöra en av delarna i ett större 

mönster av pläderande för bildningen, och så även de institutioner som kan främja 

denna som led i uppbringandet av menigheten från dess andliga, såväl som dess 

materiella armod. 

 

Ovanstående kan förstås med hjälp den av Bacchi (2009, s.4-5) utarbetade metod, 

vilken manar till undersökning av i problembeskrivningen underliggande 

föreställningar, och tänkbara effekter av densamma. Genom ovan beskrivna typ av 

problemformulering, inom vilken arbetarklassen i sin befintliga situation förvisso 

tillskrivs ett minimalt handlingsutrymme, men där detta förhållandevis enkelt kan 

vidgas avsevärt genom ett antal reformer, skrivs den sociala frågan fram som 

varande en moralisk sådan. Detta snarare än en att den skulle vara en mer 
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djupgående ekonomisk, politisk, och materiell dito. Att folkbildningen dessutom som 

Torstensson (2008, s.88) har påpekat sorterade under det sociala arbetet förstärker 

denna bildningens kraft ytterligare, och tillskriver den i industrialiseringens spår 

uppkomna sociala situationen orsaker av betydligt mer abstrakt och svårdefinierad 

art än rådande produktionssätt.  

 

En liknande typ av framställning står riksdagsledamoten Adolf Hedin för, då 

densamme i Social Tidskrift (1901, s.198), efter en kortare kritik av kommunernas 

ovilja att begränsa den för desamma lukrativa spritförsäljningen, redogör för ett 

samtal med en från Halland stammande representant i andra kammaren. Denna 

menar att allmogen på hemorten lever enligt följande schema:  ”Från måndag till 

lördag strängt arbete. På söndagen kunna de, som ej behöfvas hemma för skötsel af 

kreaturen, gå till kyrkan, om de ha lust – och f. ö. består förströelsen i att lägga sig 

och sofva.”. Hedin menar att den ”…gäckande föreställning, om motsatsen mellan 

stadslifvets behag och landtlifvets ledsamma enformighet.”, tillsammans med den 

enformighet och tristess som livet för en jordbruksarbetare uppenbarligen präglades 

av, bidrar till den kraftiga inflyttningen till städerna såväl som till svagheten inför ”… 

den förfärliga inre fienden” vilken utgörs av ”…brännvinets lockelser” (ibid.). Hedin 

konstaterar dock att ”Lyckligtvis är förhållandet mångenstädes annorlunda än i 

Halland.” (a.a, s.199), och framhåller folkbildningen som en åtgärd vilken kan verka 

för att hålla befolkningen borta från mindre uppbyggliga nöjen. Som en parantes kan 

nämnas att den tidigare beskrivna, av Hildebrand framhållna strikt hierarkiska 

relationen mellan bildad respektive obildad, i Hedins mening snarare bör präglas av 

att mottagaren bör: ”… få en ej en passiv, utan en aktiv roll.” (a.a, s.200), och därtill 

bör beredas ”… en behållning, som icke består i en färdig åsikt, utan i väckelser till 

egen eftertanke och ett material af fakta och synpunkter att öfverväga.”(a.a, s.199). 

Därmed kan noteras om inte en diskursiv förändring, så avseende relationen mellan 

bildad respektive obilda åtminstone en konflikt. 

 

Ganska precis ett år efter det att Hedins inlägg publicerats i Social Tidskrift, införs en 

uppföljning till detta i samma tidning (Social Tidskrift, 1902, s.198). Av denna artikel 

framgår att Hedins uppsats, som: ”…som väckte ett mindre vanligt uppseende och 

aftrycktes i flertalet af landets mera framstående tidningsorgan, [och] riktade 

mångas tankar på den stora folkbildningsfrågan”. Bland de förslag som därpå 
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framställts, framhålls det som kommit ifrån Otto Pettersson, professor i kemi vid 

Stockholms högskola. Densamme menar att livet på landsbygden har: 

 

en prägel af enformighet, hvilken verkar afskräckande på de yngre 

åldersklasserna bland arbetare och arbeterskor och drifver dem att 

söka anställning i städerna, hvarest tillfällen till förströelser af alla slag 

erbjudas dem i riklig grad. (ibid.) 

 

Efter en kortare redogörelse för den tveksamhet av vilken sagda förströelser präglas, 

spår Pettersson (a.a, s.199) att de ”bildade förströelser”, vilka enligt densamme gärna 

får utgöras av skioptikonvisningar borde kunna bidra till att:  

 

motverka en del af de sociala missförhållanden som ligga till grund för 

den betydliga emigrationen till främmande länder, hvilken nu åter 

hotar att tillväxa, samt den stora tillströmningen till städerna. 

Emigration 

Den vikt som Pettersson i ovanstående utdrag fäster vid den för samhället hotande 

emigrationen, återkommer i den av von Koch författade artikeln ”Social 

sommarrevy” i samma nummer (a.a, s.226), och därtill i påföljande årgång av 

tidskriften i fråga (Social Tidksrift, 1903, s.21). Under förstnämnda artikels delrubrik, 

”Sveriges största fråga” Berättas om den oroande utveckling som består i 

landsbygdsbefolkningens avflyttning utomlands, särskilt då det rör sig om en: 

”…förlust af medborgare [som] är så mycket betänkligare, som det är de dugliga, de 

moraliskt högt stående som lämna fosterlandet.”. Vidare ger von Koch uttryck för ett 

missnöje liknande det som tidigare redogjorts för i anknytning till utvecklandet av de 

i folkskolan förvärvade kunskaperna. I detta fall avser investeringen snarare själva 

befolkningen som sådan, då författaren beklagar sig över att:  ”Vi gifva dem en 

dyrbar skolundervisning”, en investering som sedan belönas med att denna ”… 

gräddan af befolkningen” lämnar hemlandet för främmande länder snarare än att 

”…återbära fosterlandet dess kostnader” (ibid.). Här ges förvisso uttryck för en syn 

på skolundervisningen som en gåva, vilken skänkts allmänheten mer eller mindre av 

ren vlvilli, och ett visst missnöje med den otacksamhet som detta företag sedan 

återgäldas med lyser igenom. Det är dock inte tal om den regelrätta indignation som 
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kan utläsas exempelvis ur den riksdagsskrivelse om en föreslagen utvandringslag 

som riktas till kungen ett decennium senare. I denna talas om att motverka: ”… sådan 

utvandring, som måste betecknas som illojal, om möjligt förekommes.” (Riksdagens 

Skrifvelser, 1912, Nr 229, s.2).  

 

Sociala framsteg och reformer i ett samhälle som likafullt till sin form är bestående, 

kan med ett av Gramsci präglat perspektiv förstås som en social förhandling (Raber, 

2010, s.147). Med detta avses den omvandling som det sociala kontraktet, på grund 

av förändrade omständigheter kan behöva genomgå. Ett näst intill övertydligt 

exempel på en sådan förändring hittar vi i den snabba samhällsomvandling som 

bland andra det svenska samhället genomgick mot 1800-talets slut, och då i form av 

en industrialisering och urbanisering. Därtill kan ovan berörda motsättningar mellan 

skilda uppfattningar beträffande statens roll, och i ett större perspektiv mellan den 

(enligt en väldigt förenklad bild) till aristokratin hörande konservatisme, respektive 

den företrädelsevis borgerliga liberalismen, anföras som exempel på den typ av 

fraktionsstrid som kan resultera i politisk instabilitet, och därmed bidra till en 

underminering av det historiska blockets legitimitet. En annan förändringsfaktor 

vilken kan tänkas ha spelat en inte obetydlig roll i sagda sociala förhandling är 

emigrationen, och de följder och reaktioner vilka vi i ovan anförda stycken finner 

exempel på.  

 

Den emigrationslagstiftning som argumenteras för tiotalet år efter denna 

undersöknings tidsram kan med hjälp av Gramsci förstås som en sista utväg. Enligt 

Rabers (2010, 147) tolkning av densamme är den tvingande makt vilken staten 

förfogar över förknippad med såväl stora risker som höga kostnader. Innan denna 

ska komma att nyttjas är det därför tänkbart att en omförhandling av det sociala 

kontraktet istället sker. Det fåtal exempel som ovan framhållits kan knappast sägas 

utgöra fundament för framläggandet av en utvecklingslinje i vilken 

emigrationsfrågan blir alltmer besvärande, och därmed framtvingar användandet av 

sagda tvingande makt. Den sedermera begärda lagstiftningen, och kanske inte minst 

den omfattande emigrationsutredningen kan snarare användas för att sätta de i 

Social Tidskrift publicerade artiklarna och de lösningar som föreslås, i perspektiv. I 

och med den karaktär av angelägenhet och överhängande fara som 

emigrationsfrågan i ovan nämnda stycken tycks präglas av, kan också de krav som 
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arbetarklassen kan ställa på den kapitalägande dito förstås. Den förra kan trots allt 

tillskrivas ett visst mått av makt, samtidigt som det dominerande historiska blocket 

inte kan påstås inbegripa varje skeende i samhället (a.a, s.146). 

Folkbiblioteksutvecklingen, och mot bakgrund av ovan framhållna utsagor kanske 

framförallt den på landsbygden, kan alltså förstås delvis som en komponent i den 

sociala förhandling som aktualiseras med den massiva emigration vilken präglar 

landet vid den här tiden. Initiativ till sagda institutions inrättande kan med andra ord 

sägas vara steg mot genuin förbättring av livsvillkoren för den breda allmänheten, 

men då inom ramen för en samhällelig kontinuitet (a.a, s.149) 

 

En dikotomi liknande den av Hedin uppvisade, mellan de förhållanden som 

landsorts- respektive stadsbefolkningen lever under, ges uttryck för i en av von Koch 

(Social tidskrift, 1901, s.260) författad text med titeln Vandringsbibliotek, vilken 

inleds med följande ord: ”Det kan af ingen förnekas att landsbygdens befolkning är 

gentemot städernas, mycket vanlottad med afseende på tillfällen till kulturel (sic!) 

förkofran.”. Detta förhållande utgör enligt författaren ett problem, inte minst då det 

förmår ”…den intelligente landtbon”, att inflytta till staden, varpå landsbygden 

underförstått utarmas på den bildade befolkning den har så stort behov av. Vidare 

framhåller von Koch vandringsbibliotekets förmåner i nästkommande årgång av 

Social Tidskrift (1902, s.88), och menar att: ”De böra tränga in till de allra mörkaste 

trakterna af vårt land, öfverrallt spridande glädje och kunskap, väckande intresse och 

skingrande den andliga dimma som trycker våra jordbruksarbetares lif.”. 

 

 Som Thors (2004, s.39-40) redan har påpekat så tycks argument för 

vandringsbibliotekens upprättande, och överlag diskussion därom förekomma i 

påfallande stor utsträckning vid denna tid. Enligt densamme kan detta läsas som 

försök till att befästa det nationella territoriet, och därtill frammana en nationell 

andra i befolkningen. Kort sagt menar Thors att Gellners (1997, s.7) förklaring av 

nationalismen som ”en politisk princip enligt vilken den politiska och nationella 

enheten bör överensstämma med varandra.” kan användas för att förklara det stora 

mått av uppmärksamhet vilket ägnades åt vandringsbibliotekens instiftande. I 

analogi med detta kan dessutom en redogörelse för vandringsbibliotekens utveckling 

i Social Tidskrift (1902, s.64) som hastigast nämnas. I denna förekommer 

användandet av en rad termer som förefaller härröra från om inte en militär genre, 
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så åtminstone en dito med konnotationer till upptäcktsfärder och exkursioner. Bland 

annat talas om att vandringsbibliotek ”stationeras” och ”utsändas”, samt att ”En 

storartad plan förberedes […] i Geflebogs län på initiativ af landshöfding Hamilton.” 

(ibid.). Detta kan sägas utgöra stöd till den av Thors (2004, s.39) gjorda kopplingen 

mellan territoriell kontroll respektive vandringsbibliotekens tillblivelse. 

 

 Som nyansering av en tämligen spridd föreställning om de tidiga 

folkbiblioteksinitiativen som främst riktade mot ett urbant industriproletariat är 

Thors framställning fullt fungerande, och därtill angelägen. Tolkningen av sagda 

beskrivning kan dock kompletteras med ett framhållande av 

landsbygdsbefolkningens belägenhet och levnadsförhållanden, och den formliga 

uppsjö av potentiella hot, i form av social splittring och oro som de kan tänkas ha 

utgjort. Den beskrivning som företrädelsevis ges av en i större städer boende 

borgerlighet kan som sagt inte sägas vara helt oproblematisk, och då särskilt med 

tanke på den vikt vilken inom sagda kretsar enligt Frykman och Löfgren (1979, 

s.218) fästes vid särskiljandet gentemot arbetarklassen i allmänhet, och mellan stad 

och land i synnerhet (a.a, s.60). Faktum kvarstår dock att det statarsystem genom 

vilket den agrara arbetarklassen gjordes mer eller mindre livegen, består sånär som 

på några år fram till 1900-talets mitt. (Nationalencyklopedin, u.å) 

Staden 

Att initiativ i folkbiblioteksfrågan alltjämt också riktades mot större städers 

befolkning är likväl inte ett i någon bemärkelse felaktigt påstående. Detta inte minst 

med tanke på Söderbergs (1901, s.54-55) framhållande av det med medel från en av 

brukspatronen James Dickson grundad stiftelse, inrättade Göteborgs stads 

folkbibliotek (ibid.) som landets enda med engelska och amerikanska förhållanden 

jämförbara. Black (1989, s.41-42) menar att framväxten av det engelska 

biblioteksväsen vilket som bekant utgör en av de centrala inspirationskällorna för 

den svenska motsvarigheten, delvis bör betraktas mot bakgrund av den industriella 

revolutionen, urbaniseringen, och de följder dessa fick. Densamme beskriver ett 

samhälle och ett produktionssätt som får långtgående konsekvenser för 

allmänhetens levnadsförhållanden. De förutsättningar under vilka den urbana 

arbetarklasen bor och arbetar har en påtaglig avhumaniserande och alienerande 

inverkan, som i ett tidigt skede främst får konsekvenser i utövandet av vad Black 
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benämner som ”natural justice”, och då i form av exempelvis vandalism och 

plundringar av spannmålsmagasin. Dessa uttryck förbyts dock senare, i och med 

framväxandet av åtminstone ett visst mått av klassmedvetande, i organisering och 

sociala rörelser (a.a, s.42-43). Oberoende av vilken form sagda alienation och 

dehumanisering manifesteras i, kan en av Blacks huvudsakliga poänger i 

sammanhanget sägas ligga i betonandet av bibliotekets roll för upprätthållandet av 

social stabilitet (a.a, s.1). Detta sker genom kompensation (a.a, s.478) för levnads- 

och arbetsförhållandenas följder, såväl som pacificering av den frustration som sagda 

effekter medförde (a.a, s.4). 

 

I de delar av det undersökta materialet som explicit berör någon aspekt av ”den 

sociala frågan”, är det främst i kompensatoriskt hänseende som biblioteket 

uttryckligen framhålls, och i mindre utsträckning i pacificerande dito. Ett av de 

tydligare exemplen på detta står Hildebrand (1899, s.223) för, genom framhållandet 

av att många av de som är benägna att tillägna sig den bokliga läsningens förmåner 

”…på grund af trångboddheten nödgas […] afhålla sig från all läsning. Det enda 

hjälpmedlet häremot är att upprätta läsesalar, hvilka äro trefligt inredda och väl 

försedda med böcker samt således inbjuda till besök.”. Skouvig (2007, s.233) 

konstaterar att upptagenheten med odlandet av den ”andliga sundheten”, i 

bibliotekssammanhang resulterade i en tudelning av diskursen. Å ena sidan förekom 

en diskurs inom vilken hemmet romantiserandes och framhölls som en trygg plats 

för läsning, i motsats till den av moderniteten präglade och därmed hotfulla 

offentligheten (ibid.). Å andra sidan skapades också en diskurs som vi redan sett 

prov på. Denna förordade snarare läsesalen som plats för fyllandet av, och kontrollen 

över det utbildningsmässiga tomrum vilket rådde efter folkskoleutbildningen (a.a, 

s.234). Mötet mellan den sistnämnda diskursen respektive den romantiska 

föreställningen om hemmet resulterade enligt Skouvig (ibid.) i att stor vikt lades vid 

skapandet av läsesalen som en trivsam, och därmed i någon mån med hemmet 

förbunden plats, i vilken bibliotekariens övervakning därtill kunde utövas. Den av 

Hildebrand understrukna trevliga inredning vilken läsesalarna skulle präglas av, kan 

förklaras utifrån Skouvigs tolkning, och då som ett sätt att locka till sig 

biblioteksbesökare. Detta behöver likväl inte utläsas som endast ett led i strävanden 

mot en högre grad av kontroll över befolkningens läsande. Inrättandet av läsesalen 
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som något liknande en hemmiljö kan därtill ha syftat till att erbjuda ett minimum av 

en sådan, då trångboddhet i hög utsträckning utmärkte bostadssituationen. 

 

Den tydliga koppling mellan folkbiblioteket respektive den sociala frågan, som i det 

undersökta materialet är vanligt förekommande, ges en mer uttalad form i en i Social 

Tidskrift (1903, s.87) införd redogörelse för diskussioner under brännvinsbolagets 

kongress. Därav framgår att bolagets styrelse:  

 

… erkänner att yttersta syftemålet med båda institutionerna 

(utskänkningsbolaget och läsestugorna) bör vara ett och samma: det 

att så långt som möjligt fjärma arbetarklassen från att försjunka i 

fyllerilasten.   

 

Vidare konstateras som stöd för sagda bolags finansiering av av 

läsestugeverksamhet, att:  

 

hvad staden hittills gjort för arbetare-klassens höjande i moraliskt 

och intellektuellt hänseende står ej i någon proportion till den 

stigande inkomsten af brännvisnförsäljningen. 

 

Ett liknande resonemang framkommer i det referat av studentföreningen Verdandis 

utlåtande angående statsbidrag till sockenbibliotek vilket publicerats i Svensk 

Läraretidning (1903, s.242). Däri fastslås att: ”Väl kosta biblioteken penningar, men 

kunskap är bättre och billigare än okunnighet; utgifterna för fängelser och polis 

minskas genom dem…”. Den samlade bild som ges av nämnda utdrag är den att 

bibliotek såväl som läsestugor, kunde angripa det problem som befolkningens 

omåttliga alkoholkonsumtion utgjorde på flera fronter. Dels kunde läsningen utgöra 

en slags distraktion från sämre nöjen, och erbjuda ett alternativ till dessa. På samma 

gång betraktas läsningen och i förlängningen den bildning som denna ska skänka 

som besittandes potentialen till upphöjandet av arbetaren ”… i moralikst och 

intellektuellt hänseende”, som styrelsen för brännvinsbolaget uttrycker det. Därav 

ska också supandet, och de följder detta får i form av brottslighet och oro också 

stävjas.   
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Black (2005) har i en artikel behandlat synen på det allmänna biblioteket i relation 

till sjukdom och smitta, och då såväl kroppslig som social sådan. Black (a.a, s.428) 

menar att denna diskurs präglades av en viss komplexitet då det allmänna 

biblioteket som offentlig plats, och därtill handhavande mer eller mindre fritt 

cirkulerande böcker betraktades med viss skepsis och som en potentiell smittohärd 

för kroppsliga, och enligt vissa meningar även kulturella sjukdomar. Samtidigt 

kännetecknades diskursen enligt Black till viss del av axiomet ”en sund själ i en sund 

kropp” (a.a, s.426). Biblioteket fungerade i vissa avseenden på sätt som liknar det vid 

den klinik vilken Foucault intresserade sig för, och skulle genom en professionell 

blick, och en uppmärksamhet på såväl andliga som kroppsliga och sociala avarter 

också kunna avhjälpa dessa genom olika former av disciplinering. Som tidigare har 

konstaterats så fäster man i det undersökta materialet stor vikt vid folkbildningens 

betydelse för lösningen på den sociala frågan. Shamal Kaveh (2006, s.185-186) 

framhåller folkbildningsarbetets ambitioner som även inbegripande ett allmänt 

upphöjande av det moraliska och materiella tillståndet. Då arbetarklassens situation 

inte betraktades som ett resultat av enbart omgivande förhållanden och faktorer 

bortom dess kontroll, utan även som stammande från den inre karaktär vilken sagda 

grupp karaktäriserades av. En logisk följd av denna problembeskrivning blir en 

internalisering av de önskvärda egenskaper vars framodling folkbildningsarbetet 

syftade till. Som framgår av ovan nämnda utdrag kunde folkbildningens, och därmed 

även läsningens och folkbibliotekets utveckling vara en tänkbar lösning också på det 

utbredda drickandet. Detta tydliggörs inte minst av den strategiska utplaceringen av 

de Göteborgs ”läs- och förfriskningsrum”, som på häradshövdingen Sigfrid 

Wieselgrens initiativ inrättats mellan arbetarklassens bostäder och arbetsplatser för 

att konkurrera med alkoholutskänkningen. Detta har därtill skett med pengar från 

just stadens utskänkningsbolag (Atlestam, Bergmark, & Halász, 1997, s.58). En 

liknande tankegång kan märkas i artikeln ”Folkbibliotek i Helsingfors” av tidigare 

nämnda Hugo Bergroth (Social Tidskrift, 1901, s.358), i vilken det om den i synnerhet 

under de kallare årstiderna välbesökta läsesalen, berättas att:  

 

…tillströmingen vissa dagar t. o. m. varit så stor, att inrättningens 

föreståndare sett sig tvungen att afbryta densamma. Men 

biblioteksstyrelsen har redan skridit till eforderliga åtgärder för att 

förekomma denna sorgliga nödvändighet, att drifva läslystna 
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ungdomar ut på gatan, till det demoraliseriande, kringstrykande lifvet 

där. 

 

En kortare text införd i Social Tidskrift (1901, s.127) kan sägas illustrera 

uppfattningen om den sociala frågan, och i någon mån även den rörande kopplingen 

mellan det fysiska och det andliga. Under rubriken ”Ett Toynbee Hall settlement” 

berättas om planer på upprättandet av en sådan byggnad i Hamburg. I enlighet med 

den engelska förlagan varifrån anläggningen fått sitt namn är ambitionen att 

studenter genom ditos bosättning i arbetarområden, ska”…  göra bekantskaper och 

söka vinna [arbetarnas] förtroende.”. Dessutom görs planer för upprättandet av: ”… 

en upplysningsbyrå, hvarest råd och uppgifter kunna erhållas, samt ett läsrum 

försedt med tidningar och tidskrifter.”. Genom denna rent rumsliga form av social 

integration, vilken för övrigt även kan belysas med faktumet att tidskriften i fråga 

fungerade som organ för bland andra föreningen Studenter och Arbetare, skulle i 

förlängningen en intellektuell och i någon mån kanske även en moralisk dito komma 

till stånd. Även detta kan sägas återspegla det resonemang Black (2005, s.431) för 

angående folkbibliotekets roll i folkbildningen som helhet, och därmed i 

avhjälpandet av sjukdomar av såväl kroppslig som moralisk och social art. 

Folkbildningen tillskrivs som tidigare konstaterats en närmast övernaturlig kraft i 

dessa sammanhang, och samhället friköper sig därmed i viss mån från investeringar i 

mer genomgripande insatser. Påpekas bör att gärningar utöver de i 

folkbildningsfrågan givetvis ocksåuträttades, endera som del i en social förhandling 

eller som uttryck för förhållandevis progressiva sociala formationer. Rickard 

Sandlers princip om bröd och bildning hörsammades åtminstone i någon mån. sagda 

axiom går exemeplvis att ana redan i den svenska översättningen av Steenbergs 

skrift Om folkbibliotek (1902, s.22), där det konstateras att:  

 

Det kräfves också ett visst ekonomiskt välstånd för att människans 

tankar skola kunna höjas ur det tillstånd af andlig dvala, som hårdt 

släp för brödet så ofta för med sig. Men folkbiblioteken skal själft 

kunna hjälpa till att föra utvecklingen framåt och därigenom bana 

väg för upplysningsarbetet och i arbetet för brödet.  
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Enligt Frykman och Löfgren (1979, s.220) handlar det av borgerskapet i 

välgörenhetssammanhang bedrivna arbetet till stor del om ett slags missionerande i 

samhällets absoluta bottenskikt. Därtill hade den genom sin av moralisering präglade 

problemformulering konsekvenser i form av ett befästande av klasskillnader, 

snarare än avhjälpandet av desamma. Denna förstärkning fungerade dessutom som 

en legitimering av sagda sociala skiktning, då den betonade arbetaren som fysisk och 

lägre stående varelse i kontrast till den av andlig och materiell förfining präglade 

borgaren(a.a, s.218). Trots att det förekommer vissa avståndstaganden från bilden av 

folkbiblioteket som en välgörenhetsinstitution i källmaterialet, så är det med tanke 

på den sammansättning som lagstiftande församlingar präglades av vid denna tid, 

och med Berg och Edquists (2017, s.22) syn på statens roll såväl som dess initiativ i 

folkbildningsfrågor som en förlängning av kapitalägares intressen, tveksamt om 

denna kritik faktiskt tar sig uttryck i det faktiska arbetet för folkbibliotekets 

inrättande. Denna uppfattning hade naturligtvis kunnat nyanseras med hjälp av en 

närmare analys av sådana biblioteksinitiativ som i någon mån kan betraktas som 

kommande underifrån.  

 

Vidare kan initiativ i folkbildningsfrågan beskrivas som en del i ovan nämnda 

övergång från en form av kapitalism till en annan. Denna förändring i specifika 

produktionsförhållanden och ekonomiska bas kräver en justering även av 

överbyggnaden (Raber, 2010, s.144-145)., och då i ideologisk eller hegemonisk 

mening, såväl som mer påtagligt i form av politiskt-juridiska praktiker och 

institutioner.   

5. Arbetare av en fullkomligare typ 
 
Ovan nämnda övergång från industrikapitalism till organiserad dito, utmärks enligt 

Jan Larsson (1981, s.206) av en förflyttning av produktionens tyngdpunkt från agrar 

till industriell sådan. Därtill inleds en koncentration och centralisering av både 

kapital och produktion, samt tilltagande specialisering, rationalisering och 

standardisering av arbetsprocessen. Den senare kommer därmed kom att bli föremål 

för avsevärda investeringar, varvid stora mängder kapital följaktligen binds upp däri. 

Som övergripande mönster kan också skärpta klassmotsättningar och en 

intensifierad internationell konkurrens nämnas (a.a, s.203). Reaktionen från de 

stater vars produktionssätt genomgick denna förändring kan sammanfattas som ett 
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växande intresse från statens sida för ingripanden i ärenden som denna tidigare inte 

ägnat sig åt (a.a,s.205) , och då som lösning på ett antal uppkomna problem eller 

behov. Ett sådant behov kan förklaras av den tidigare nämnda omorganiseringen av, 

och investeringen i arbetsprocessen. Enligt Larsson präglas tiden för övergången till 

organiserad kapitalism av att större vikt fästes vid skolväsendets roll i arbetet mot 

en högre nationell effektivitet. Denna produktivitet skulle åstadkommas dels genom 

ett större fokus på praktiska kunskaper, dels genom en nationell ansvars- och 

samförståndskänsla (a.a, s.210). 

Ökade kunskaper 

Den av Kronlund och Centerwall inlämnade motionen rörande statsunderstöd till 

folkbibliotek rymmer redan i inledningen ett konstaterande om att: 

 

…vårt land behöfver kanske mer än någonsin förr en befolkning, som 

genom ökade kunskaper får blicken öppnad för hembygdens naturliga 

hjälpmedel liksom för de lärdomar, hvilka kunna dragas af nutida 

företeelser i utlandet eller af förgångna tiders erfarenheter, emedan 

först härigenom alla disponibla krafter kunna sättas in till landets och 

folkets förkofran i nationernas storartade täflan på olika 

produktionsområden. (Folkskolans vän, 1899, s.87) 

 

Ovanstående stycke kan sägas representera ambitionerna mot ett mer effektivt 

nyttjande av den arbetskraft som landets ditintills ännu icke i nog kompetenta 

befolkning bildade, och därtill även den önskade anda av nationell och folklig samling 

bakom det projekt som utgjordes av  den inhemska industrins stärkande i förhållande 

till den utländska. Den kristna uppfostran som man tidigare ämnat uppnå med 

skolväsendet, och mot bakgrund av dess tydliga koppling till undervisningsprojektet i 

stort så även med folkbiblioteket, förbyttes nu mot en nationell samförståndsideologi. 

Folkundervisningen hade  en tydligt uppfostrande ambition, något som kan 

tydliggöras bland annat med Alfred Dalins redogörelse för sockenbibliotekens 

funktion innan deras nedgångsperiod under 1870-talet. Dalin (1898, s.118) menar att  

 

… skolundervisning och god läsning skulle kraftigt bidraga att förjaga 

okunnighet, råhet och osedlighet samt befordra gudsfruktan, goda 
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seder och en allmän bildning i alla riktningar. Och sådana fördelar 

syntes på den tiden så väl de styrande som allmänheten värda 

ansträngningar och uppoffringar. 

 

Samtidigt framgår det också av källmaterialet att man också med både 

folkbildningsprojektet som helhet och så även med folkbiblioteket som en del i detta, 

hade för avsikt att förse industrin med kvalificerade och till nya arbetsprocesser 

anpassade arbetare. I Folkskolans vän från 1903 (s. 458) står under rubriken 

”Folkupplysningen och näringslivet” att läsa, att både orsaken till och lösningen på de 

ekonomiska missförhållanden som råder måste sökas i ”det sedliga underlaget och 

den andliga utvecklingen”. Detta skulle förvisso kunna tolkas även som ett inlägg i 

diskussionen rörande den sociala frågan. Referatet fortsätter dock med såväl 

yttranden om folkskolan och efterföljande folkbildning som en säker investering, och 

i bästa fall även en säkerhet mot det ”kräftsår” som den så kallade kastskillnaden 

utgör i samhället, som med redogörelser för den tillit som andra nationer sätter till 

folkbildningens roll i industrins framgång. Vidare berättas om att:  

 

… en högt aktad textilfabrikant i vårt grannskap, klaga öfver 

svårigheten att erhålla skickliga arbetare. Denna ovifvelaktift 

befintliga brist på skicklighet är dock säkerligen mera af psykisk än 

fysisk art. Den ställer oss omedelbart inför folkbildningsförbättringens 

problem. (ibid.) 

 

Ernest Gellner (1997, s.42) menar i likhet med Larsson att 

industrialiseringsprocessen medför att graden av specialisering i produktionen och 

arbetsprocessen ökar avsevärt. Detta samtidigt som graden av specialisering inom 

utbildningsväsendet tvärtom minskar i minst lika stor utsträckning. Det 

industrialiserade samhällets utbildning kan därmed sägas vara den mest generella 

och standardiserade till dags dato (a.a, s 43). Detta resonemang kan sättas i relation 

till det som Torstendahl (1986, s.8) för angående avtagandet av skiktning inom 

arbetarklassens jämfört med föregående fas, och den anpassningsbarhet av 

arbetskraften som denna sammantagna situation kan tänkas innebära. För att denna 

omskolningsbarhet och flexibilitet ska kunna förverkligas krävs dock, förutom den 

gemensamma och i hög grad generaliserade grundutbildning vilken Gellner (1997, 
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s.46) påtalar, också att de individer vilka utgör arbetskraften är benägna och 

förmögna att tillskansa sig de kunskaper som krävs.  

 

I ett referat från den i folkbildningssammanhang mycket frekvent omtalade Fridtjuv 

Bergs föredrag vid folkskollärarmötet i Stockholm 1903 berättas bland annat om den 

”rofdrift” som den okontrollerade formen av industrikapitalism innebär och hur den 

därtill: ”…gifvit upphof åt en urartad människotyp med förtvinad kropp och 

förkrympt själ, och med djuriskt låga anspråk på lifvet.” (Social Tidskrift, 1903, 

s.258). Om vi för närvarande ändå väljer att bortse från detta, kommande från en 

liberal riksdagsledamot och sedermera även ecklestiastikminister, 

anmärkningsvärda uttryck för en av alienationsteorin präglad åskådning (i 

nästkommande mening refereras uttryckligen till ”den ryktbara marxistiska 

hypotesen” (a.a, s.259)), så kan Bergs föredrag även användas för att illustrera 

folkbildningens roll i det som Kronlund och Centerwall i sin motion kallar: 

”…nationernas storartade täflan på olika produktionsområden”. (Folkskolans vän, 

1899, s.87). Genom att göra gällande att de krav som den specialiserade formen av 

industri ställer på arbetarnas kompetens och därmed bildning, också frambringar 

”…arbetare av en fullkomligare typ, med större och allsidigare utveckling och med 

högre lefnadshållning i det hela.” (Social Tidskrift, 1903, s.259), förbigår Berg i sitt 

resonemang den koppling som vanligtvis brukar göras mellan just arbetsdelning och 

alienation. Därmed kan densamme även fortgå sitt resonemang på följande sätt: 

 

Industriens väsende är högsta möjliga använding af naturens krafter, 

villkoret härför är högsta möjliga fullkomning af tekniken, och 

förutsättningen härför är åter högsta möjliga tillgodogörande af den 

mänskliga intelligensen, detta – väl att märka – icke blott hos 

uppfinnaren och arbetsledaren ut också hos arbetaren. […] Där dessa 

egenskaper saknas, där måste man, äfven med den yppersta 

arbetsledning, afstå från den fulländade tekniken och från den 

alstringsförmåga och konkurrensduglighet, som däraf följa, samt nöja 

sig med att stanna på en lägre ståndpunkt. (ibid.) 

 

Bergs argumentation inlåter sig vidare på en i jämförelse med internationella 

förhållanden av ett i sammanhanget ganska ovanligt slag, där Ryssland och Asien 
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framställs som avskräckande exempel, tillika den region från vilken nämnda typ av 

rovdrift härstammar. Vidare anförs de vanligen använda nationerna ”England och 

Amerika” (ibid.) som föregångsländer beträffande arbetarklassens bildning. Därtill 

lyfts även Danmark, med dess tidigt instiftade folkskoleväsen, och den av 

folkhögskolor bestående påbyggnaden, fram som en förebild i sammanhanget (a.a, 

s.260.). Det finns som tydligt är mycket av intresse som kan lyftas fram ur Bergs 

föredrag. För närvarande är det dock investeringarna i arbetsprocessen, och de krav 

som detta ställer på arbetarklassens bildning, som bör poängteras. Denna aspekt av 

statens ingripande i folkbiblioteksfrågan kan tillsammans med den sociala frågan, och 

nationella samlingssträvanden i stort lyftas fram som särskilt viktiga i sammanhanget 

(Torstensson, 2012, s.110-111) 

Språkets nivellering 

Vidare är det för den industriella produktionens effektivitet, av stor vikt att både 

talat och skrivet språk möjliggör en exakt och tydlig form av kommunikation. För att 

detta ska kunna åstadkommas krävs enligt Gellner (1997, s.51) att samhället 

inbegriper en institutionaliserad och centraliserad form av undervisning. Denna kan 

i ett övergångsskede skede tjäna till att, genom utsändandet av specialiserade 

pedagoger (a.a, s.48) till uppsjön av parallella och sinsemellan horisontellt 

relaterade, företrädelsevis agrara samhällen (a.a, s.24), etablera en enhetlig form av 

standardspråk (a.a, s.36). En sådan standardiserad form av kommunikation kan 

verka både som en nödvändig del i den industriella produktionen, och som ett sätt 

att befästa nationalstatens territoriella anspråk. I sammanställningen av 

landshövdingarnas femårsrapporter för åren 1896-1900 framgår ett visst missnöje 

över att:  

 

Den alltjämt fortgående nivelleringen 

samhällsklasserna och landsdelarne emellan sträcker sig äfven 

till språket.(BiSOS, Ser H, 1896-1900, Sammandrag, s. 21) 

 

Man kan dock vidare framföra den glädjande nyheten, att den bland Roslagskustens 

befolkning förekommande ovanan att uttala vokalljud i början av ord på ett ”enligt 

språkets vanliga uttal” fel sätt är på utdöende. (ibid.) Nämnda typ av exo-utbildning 

är enligt Gellner (1997, s.49) dock bara nödvändig tills dess att en sådan generell 
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utbildningsnivå uppnåtts, att den klass som av sagda författare benämns som ”den 

universella klassen” realiseras, och samtliga subgemenskaper integrerats i samhället 

som helhet (ibid.) Kort sagt när i princip alla i samhället inbegripna individer 

uppnått läs- och skrivkunnighet i standardspråket.  

 

Folkbiblioteket är intressant ur ett sådant perspektiv, då det kan sägas stå för en 

slags övergångsfas mellan vad Gellner (a.a, s.48) hade benämnt som av en specifik 

subgemenskap utförd exo-utbildning, och den typ av bildning eller åtminstone 

kapacitet till dito, vilken den organiserade kapitalismen kräver av sin arbetskraft. 

Tidigare nämnda självständighet, och det enskilda initiativ som så ofta framställs 

som i mer eller mindre hög grad viktigt för folkbibliotekets effektivitet kan här 

placeras in i en bredare kontext, i vilken arbetskraften görs redo för att i någon mån 

ombesörja sin egen anpassningsbarhet i förhållande till produktionen. Sagda 

institutions själva karaktär av självständighet och aktivt deltagande kan därmed 

sägas verka fostrande i samma riktning.  Härom råder dock som tidigare konstaterats 

en viss ambivalens, då olika fraktioner förordar varierande grader av kontroll över 

folkbiblioteken, och det kan sägas vara gemensamt för snart sagt samtliga meningar 

att åtminstone ett minimum av insyn i verksamheten bör föreligga. Detta exempelvis 

för att säkerställa att denna inte rymmer ”skrifter i religiös eller politiskt 

agitationssyfte”, som folkskoleinspektören C. A. Nordlander i Sundsvall enligt ett 

referat i Folkskolans vän (1903, s.981) uttrycker det. Verner Söderberg (1901, s.52-

53) skriver vidare om Stockholms arbetarebibliotek att skilda uppfattningar i 

”sociala frågor” förvisso ”med berömvärd opartiskhet” ryms däri, men att ”…äfven 

den allra ringaste skymt af censur ängsligt undvikits” beträffande skönlitteraturen, 

och att ”Dylik fördomsfrihet är ingenting annat än själf en fördom, ”. Även om 

folkbibliotekets själva form som någorlunda självständigt betraktades som en klar 

fördel med hänsyn till det önskade resultatet, så kan alltså en viss ambivalens 

uttolkas i intressenternas förhållande till sagda institution. Som tidigare konstaterats 

så krävde denna självständighet alltjämt ett visst mått av kontroll. Ett mönster i 

diskussionen rörande den tänkta regleringen av bokbeståndet hos de tilltänkta 

mottagarna av statsunderstöd, är att denna bör präglas av ett tillbakahållande av 

skönlitteraturen, och i synnerhet den av osund eller osedlig art. Detta till förmån för 

mer av faktamässigt präglade reseskildringar, biografier, och historiska berättelser. 

Bland annat fastslår Kastman (1899, s.12-13) att: 
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…för ungdom lämpad läsning, anse många, att barn vilja läsa endast 

berättelser, men detta är ett misstag. Biografier och resebeskrifningar 

låna barn flitigt i biblioteken. Lärarne erkänna tacksamt den goda 

verkan, läsningen af sådana böcker haft på deras elever. 

 

Ovan yttrade åsikt kan dock inte sägas vara representativt för källmaterialet som 

helhet. Detta präglas som sagt snarare av en viss tvetydighet rörande kontrollen över 

folkbiblioteken och därmed även dess bestånd, och huruvida tyngdpunkten i detta 

bör bestå i skön- eller facklitteratur. Bland annat menar Hildebrand (1899, s.222) att 

”Äfven lättare lektyr kan vara bildande, om den väljes med nödig omsorg, och genom 

densamma drages lusten till gedignare läsning”. Skönlitteraturen är alltså för 

Hildebrand ett medel snarare än ett mål i sig, och ska med tiden ersättas av bland 

andra bröderna Grimms sagor, för att sedan i sin tur övergå till Topelius och 

Starbäck, och slutligen landa i tidigare nämnda ”’reseskildringar, historia och mera 

svårlästa saker’” (ibid.) Även Steenberg (1902, s.6-7) ger uttryck för en liknande 

tanke om läsningen som progressiv och med ett givet mål i facklitteraturen. Den 

största delen av läsningen utgörs av den till tidningar belagda dito. Denna menar 

Steenberg (a.a, s.6) dock är av en flyktig art, och implicit därmed även av en basal 

dito. Därpå följer romanläsningen, vilken enligt Steenberg förvisso är nödvändig som 

förströelse och fritidssysselsättning betraktad. Densamme konstaterar dock att det i 

denna kategori ”sprides åtskilligt, som godt kunde vara både oskrifvet och oläst” 

(ibid.). Då denna typ av läsning främst är ämnad till just tidsfördriv, följer också att 

den enligt författaren inte heller kan sägas vara av särskilt stor betydelse i sig. 

Däremot menar densamme att sådana romaner som på något sätt berör sociala 

frågor, eller på andra sätt behandlar sådant som kan sägas höra till verkligheten, kan 

vara viktiga i sammanhanget. Främst sätter Steenberg (a.a, s.7) dock det som 

benämns som ”kunskapsgifvande läsning” som förutom med präglandet av ”… det 

andliga lifvets sundhet.”, bidrar genom att den ”…utbildar vår omdömesförmåga.” 

(ibid.). Som en parantes nämner Steenberg (a.a, s.8) även uppbyggelseläsning, och 

påpekar att läsningen överlag av utbildningsväsendet inte bör användas endast som 

ett medel för inlärandet av mekanisk läsning, ”…utan också vänja [barnen] att 

betrakta böckerna som vänner – som medel till förströelse och tillika som ett godt 

arbetsredskap” (ibid.).  
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Även Larsson (1981, s.210-211) har pekat på hur man vid tiden yrkade på att 

folkbildningen skulle ta en mer praktisk riktning. Densamme framhåller därtill den 

vikt som läggs vid en fostran av social art, och då med det specifika syftet att genom 

frambringandet av föreställningen om en nationell samhörighet och en känsla av 

ansvar inför denna gemenskap, bidra till en högre arbetsmoral och effektivitet. I 

detta resonemang om något, blir den starka kopplingen mellan folkbildningens roller 

som å ena sidan andligt fostrande, och å andra sidan kompetenshöjande, särskilt 

tydlig. 

 

I ett inte betydelselöst antal av de undersökta texterna framhålls dock även 

skönlitteraturen som havande en lika, om inte minst lika berättigad plats i 

folkbibliotekens hyllor. Söderberg (1901, s. 38) menar i sin sammanfattning av den 

av föreningen Heimdal genomförda undersökningen om sockenbibliotekens tillstånd, 

att skönlitteraturen är: ”…den svagaste punkten hos sockenbibliotekens bokförråd. 

Afdelningarna skönlitteratur och och ungdomsböcker pläga hvarken vara rikhaltiga 

till omfånget eller vidare värdefulla till innehållet.” Enligt samma författares 

beskrivning av sockenbibliotekens uppgång och fall under 1800-talets senare hälft, 

kan den nedgångsperiod som 1870-talet utgjorde i det avseendet till stor del 

tillskrivas just bokurvalet och avsaknaden av skönlitteratur däri (a.a, s.19). En rad 

hänvisningar görs därefter av Söderberg till sådana lokala bestämmelser som 

uttryckligen förbjudit införandet av ”’världslig’ litteratur” (ibid.), i bibliotekets 

bestånd, i vissa fall även om så skett genom mottagandet av gåvor (a.a, s.20). Även 

Gustaf Stridsberg (Social Tidskrift, 1903, s.20) framhåller den lättillgängliga 

skönlitteraturens plats i folkbiblioteksarbetet, och konstaterar att: ”…ett arbetes rent 

estetiska värde härvidlag är af ganska ringa betydelse. Det är ej fråga om att göra folk 

till litterära finsmakare, det gäller att lära dem finna nöje i god läsning.”.  I ett 

liknande resonemang menar Alfred Dalin (1898, s.119) att:  

 

Mången, som lämnade sådana gåfvor, synes icke hafva tänkt på, att 

böckerna borde läsas. Eller hvad skall man tro om dem, som skänkt 

bibeln på hebreiska, lärda teologiska, filosofiska och matematiska 

arbeten från gångna århundraden, affattade på latin, grekiska eller 
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andra främmande språk; för att inte tala om mera eller mindre lärda 

verk på vårt eget tungomål. (ibid.) 

 

Dalin (a.a, s.128) menar vidare att om ett folkbibliotekets upphöjande ur sitt 

dåvarande tillstånd skulle kunna åstadkommas, så skulle även ”…tidens stora 

författare […] gripas af kärlek till de djupa leden och däraf föras till att göra dessas lif 

till föremål för sin diktning.” (ibid.). Därigenom menar Dalin, skulle även den brist 

vilken densamme anser föreligga beträffande litteratur av folklig art, rådas bot på 

(a.a, s.129). Dalin förfäktar vidare åsikten att Runeberg och Topelius förvisso är 

värda all beröm, men att de likväl inte kan sägas fylla detta behov då:  

 

Deras storhet ligger ju främst däri, att de fört fram det högsta, ädlaste 

och finaste, som finnes och har funnits hos Finlands folk, i kojan lika 

väl som i palatset, och på sådant sätt, att hög och låg känner igen sig 

däri. (a.a, s.128-129) 

 

Därmed kan vi också sluta oss till att Dalin med litteratur av ”folklig art” allra 

troligast avser folklig i betydelsen populär såväl som sammanhållande och nationell. 

Behovet av sådan litteratur har identifierats även av andra till det undersökta 

materialet bidragande författare.  Däribland kan nämnas Hildebrand (Social Tidskrift, 

1901, s.18), vars mening i frågan redovisas under nästkommande rubrik. Vidare 

menar Westman (1903, s.290) att folkskolans mål kan sägas vara utrustandet av 

eleverna med de medel som krävs för att: ”genom själfstudier tillägna sig någon 

andel i de kunskapsskatter, som ärfda och förökade från släktled till släktled, finnas 

tillgängliga i litteraturen.”. Därjämte kan ställas Knut Kjellbergs yttranden om 

tillgängliggörandet av ”Vår andliga kulturs skatter”(Svensk Läraretidning, 1903, 

s.614), och konstaterandet i samma artikel att: 

 

Ungdomens längtan efter sysselsättning för tanken och stoff för 

fantasien skall tillfredsställas genom god litteratur i stället för att 

tillgodoses med de ytterst underhaltiga, ja i alla afseenden usla böcker, 

som – genom bristen på konkurrens med bättre – spridas vida 

omkring i vårt land. (ibid.) 
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Om vi för en stund väljer att bortse från de närmast övertydliga nationalistiska drag 

vilka ovanstående stycken kan sägas uppvisa, så kan de därtill fungera som 

inramning till en kortare utläggning om de fördelar vilka läsningen som sådan kan 

tänkas föra med sig för såväl statsmakt som kapitalägare. Som tidigare konstaterats 

så är allmän läs- och skrivkunnighet enligt Gellner (1997, s.53) en grundläggande 

förutsättning för ett industrialiserat samhälle. Vidare ska såväl talad som skriven 

kommunikation kunna ske obehindrat och på ett standardspråk (ibid.). Detta kan 

utgöra en möjlig utgångspunkt för tolkningen av det mer eller mindre motvilliga 

erkännandet av skönlitteraturens plats i folkbiblioteket. Detta oavsett om den 

betraktas som legitim i sig eller som en utgångspunkt för fortsatt läsning, och då 

sådan som man ”… i egentlig mening kallar kunskapsgifvande läsning.” (Steenberg, 

1902, s.7).  

 

Genom att de breda massorna bereds möjlighet till läsning, oberoende av vilken form 

denna utövas i, möjliggör man också på lång sikt spridandet och befästandet av ett 

standardspråk. Detta kan i sin tur bidra till att göra möjliggöra kommunikation 

mellan de arbetare vilka är inbegripna i en av långtgående specialisering och 

arbetsdelning präglad arbetsprocess. Sagda process innefattar därtill handhavandet 

av för tiden ny teknologi, varför även avkodandet av manualer och instruktioner kan 

vara av stor vikt (Gellner, 1997, s.53). Just kontrollen över den muntliga 

kommunikationen kan antas ha varit särskilt viktig i en tid som enligt Frykman och 

Löfgren (1979, s.74) präglas av en alltjämt växande geografiskt rörlighet, i synnerhet 

då tidigare sinsemellan mer eller mindre isolerade lokalsamhällen (Gellner, 1997, 

s.21) i takt med den av snabb industrialisering präglade samhällsutvecklingen 

(Torstensson, 1996, s.34), börjar röra på sig alltmer. Därmed är det möjligt att anta 

att alla medel blev tänkbara verktyg i det projekt som utvecklingen och befästandet 

av ett för allmänheten som helhet begripligt standardspråk. Således blev även den 

skönlitteratur som av borgerligheten betraktades som folklig, en godtagbar del av 

folkbiblioteket. Det projekt vilket Dalin i sin uppmaning om etablerandet av en 

litteratur av folklig art gör sig till talesman för kan alltså sägas vara ett ypperligt 

exempel också på det som Gellner (1997, s.71-72) kallar för en ”trädgårdskultur”. I 

motsats till en vild dito betecknar denna en högkultur, vilken förutsätter 

specialisering och ett utvecklat utbildningsväsende, men å andra sidan också äger 
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potential att bli mer normativ, universell, och därtill göra en hel befolkning förmögen 

att kommunicera på ett mer eller mindre enhetligt sätt. 

 

Den tidigare berörda oron inför biblioteksutvecklingen på ett internationellt plan, 

kan förstås bland annat mot bakgrund av detta, och då som en farhåga om att inte 

kunna upprätthålla nationens konkurrenskraft. Att man överhuvudtaget börjar tala 

om nationen som en gemenskap och grund för solidaritet kan med hjälp av Gellner 

(1997, s.87-88) förstås som ett sätt att, bland annat genom både formen av och 

innehållet i ett sammanhängande och enhetligt utbildningssystem som, binda de 

undersåtar vilka sedermera ska komma att bi medborgare till en nationell identitet, 

och därigenom förmå dessa att känna lojalitet inför denna snarare än inför andra 

grunder för gemenskap. Utifrån ett mer utpräglat materialistiskt, och mer specifikt 

gramscianskt perspektiv är detta skapande av en nationell gemenskap att betrakta 

som om inte ett undertryckande, så åtminstone ett avledande från de 

subjektspositioner vilka kan tänkas bidra till ett ökat klassmedvetande. Denna 

distraktion kan med Gramscis perspektiv uppnås genom överbyggnaden och 

rådande hegemoni (Raber, 2010,s.148). Just folkbiblioteket är dock förutom sin 

funktion i sagda överbyggnad, även mot bakgrund av tidigare berörda diskussion om 

nämnda inrättning som en del av lösningen på den så kallade sociala frågan, att 

betrakta som del i en social förhandling (a.a, s.147). Folkbiblioteket som 

förhandlingsvara kan lite förenklat förstås som ett sätt att binda de blivande 

medborgarnas lojalitet till nationalstaten, och samtidigt förmå dem att erfara en 

känsla av ansvar och deltagande inför denna, såväl som ett medel i att blidka och 

pacificera det hot som arbetarklassen utgjorde. 

6. Gemensamma strävanden 
 

Den tillväxt och homogenisering som Torstendahl (1986, s.8) menar att 

arbetarklassen upplever i takt med att industrikapitalismen omformas till en 

organiserad form av dito framstod rimligtvis i borgerlighetens ögon som ett tämligen 

påtagligt hot. Det damoklessvärd som kan sägas ha hängt över den ägande klassen 

vid denna tid genererar förstås också en viss känsla av rädsla och oro, som kommer 

till uttryck också i det undersökta materialet. I sammanställningen av 

landshövdingarnas femårsrapporter för åren 1901-1905 går att läsa:  
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Som ett fel framstår solidaritetskänslan hos arbetarne, liksom ock hos 

andra samhällsklasser, när den icke förmår sträcka sig utöfver 

klassegoismens område, till omfattande af samhällslifvet i dess helhet 

(BiSOS, Ser H, 1901-1905, Sammandrag, s. 24) 

 

Den av Hansson (1998, s.48) nämnda transcendentalt motiverade ordningen 

behövde nu istället legitimeras på nya sätt. Detta samtidigt som maktstrukturer var 

stadda i förändring, och de klassmotsättningar som är föreliggande framförallt 

mellan arbete och kapital därmed förstärktes (Larsson, s.207-208).  

Må de härskande klasserna darra 

I det undersökta materialet framgår med all tydlighet den rädsla som många ur 

borgerligheten av allt att döma måste ha känt inför det skeende som av vissa, 

däribland Hildebrand (Social Tidskrift, 1901, s.18-19) beskrivs som att:  

 

Vårt samhälle sönderfaller ju närmast efter förmögenhet och inkomst i 

olika grupper, och det är blott en naturlig följd af indelningsgrunden, 

att kulturens håfvor (sic!) blifva lättare för de högre än för de lägre 

grupperna. […] icke blott i fråga om yttre förhållanden, utan äfven i 

fråga om sätt att tänka. Folket spränges sönder i två hälfter, hvilka stå 

på alldeles olika kulturståndpunkt, och hvilkas medlemmar slutligen 

på intet område kunna förstå varandra. Denna fara synes mig vara 

störst på det andliga området, ty det folk, som låtit itusprängningen 

därvidlag gå för långt, är säkerligen vigdt åt undergång.  

 

Vidare yrkar Hildebrand i efterföljande stycken bland annat på etablerandet av en 

nationell kultur med ”djupa rötter”, och det möte i gemensamma intressen som ska 

”…lära skilda samhällsklasser att förstå varandra.” (a.a, s.19). Med detta menar 

densamme att ”klass-striderna” skulle kunna präglas av ett större mått av 

behärskning, och pläderar för statsmaktens ingripande i folkbildningsfrågan: 

”…emedan okunnighet och råhet äro farliga krafter inom folket”. Ovanstående borde 

även utan ett alltför stort mått av cynism, av de flesta kunna läsas som inget annat än 

en begäran om inrättandet av vad som mer eller mindre var tänkt att fungera som en 

propagandacentral för den hotfulla arbetarklassens pacificering. Kanske särskilt mot 
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bakgrund av från Hildebrand härrörande tidigare redovisade stycken, kan den 

förståelse som denne menar är av stor betydelse för samhällets överlevnad, mer eller 

mindre läsas som en arbetarklassens förståelse för sin givna plats i en större helhet. 

Om inte annat är det inte för mycket att anta att författaren med detta sagt, menar att 

det är de redan bildade vilka bör ta initiativ till, och utöva kontroll över detta 

samförstånd. Då det inte faller inom ramen för denna studie, och Joacim Hansson 

(1998) därtill tidigare bidragit med en utförlig undersökning om just 

folkbibliotekens såväl som dess innehålls ideologiska identitet, kommer detta inte 

beröras ytterligare här. För närvarande kan det räcka att konstatera att det under 

Hildebrands liksom många andras resonemang kring folkbildningen som skapande 

av en gemenskap, kan skönjas en märkbar oro inför det hot som arbetarklassen 

potentiellt kunde utgöra. 

 

I ett av Knut Kjellberg under folkskollärarmötet i Stockholm 1903 hållet föredrag 

rörande folkbildningsarbetet bland vuxna, uttrycker densamme en åsikt som utifrån 

de givna förutsättningarna är närmast motsatt Hildebrands tidigare nämnda 

yttrande. Kjellberg menar förvisso i likhet med snart sagt samtliga utsagor i 

källmaterialet att en anda av fosterländsk gemenskap och solidaritet bör 

frambringas, men konstaterar vidare: 

 

Att mildra dessa motsatser och olikheter, att inom de olika 

samhällslagren – och särskildt hos de högre – genom social upplysning 

utbreda ökad kännedom om förhållandena hos de bredare lagren och 

därmed bättre förståelse för deras sträfvanden, därtill torde en stigande 

folkbildning komma att bidraga. (Svensk läraretidning, 1903, s.615) 

 

Enligt Frykman och Löfgren (1979, s. 119) är det snarare genom den relativa 

ödmjukhet och det uppriktiga intresse som Kjellberg ger uttryck för, som de 

borgerliga reformatörernas intentioner bör förstås. Frykman och Löfgren 

(a.a, s.117) betonar därtill vikten av att inte betrakta den inverkan som 

borgerliga ideal och diskurser haft på de så kallade bredare lagren som 

resultatet av en ensidig och påtvingad påverkan härrörande från en överklass 

och riktad direkt mot en fullkomligt passiv arbetarklass. Rädslan för en 

tilltagande social oro och en skärpning av rådande konflikt mellan klasserna 
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är enligt sagda författare högst verklig, likaså i varierande grad explicita 

yrkanden på problemets lösning genom en uppfostran och ett civiliserande 

av arbetarklassen (a.a, s.118). Poängen står snarare att finna i hur enskilda 

till borgerligheten hörande reformvänliga individer såg på den egna rollen i 

ett sådant projekt. Det var alltså sannolikt inte fråga om att betrakta det egna 

handlandet som del i en samordnad ansträngning med det specifika målet att 

pacificera arbetarklassen, och mer eller mindre garantera upprätthållandet 

av rådande produktionssätt. Klart är dock att många av de ideologiska 

produkter som kan sägas vara ett resultat av dessa enskilda individers 

uppfattningar och handlingar, och däribland de strävanden mot nationell 

samling och gemenskap som kan urskiljas ur källmaterialet, när de betraktas 

ur ett större perspektiv framstår som försök till det som Gellner (1997, s.87) 

betecknar som upprättandet av nya typer av identiteter i en tid som i övrigt 

präglas av uppluckrandet av gamla dito. 

Arbetarna har intet fädernesland 

Tidigare har folkbibliotekets roll som samhällsbyggande och effektiviserande 

projekt, i en tid som präglas av en växande internationell konkurrens såväl som en 

tydligare intressegemenskap mellan statsmakt och kapitalägare berörts. Det är dock 

inte bara mellan nationer som motsättningar blir tydligare under den för 

undersökningen relevanta perioden. Larsson (1981, s.208) menar att även 

klassmotsättningarna under tiden kring sekelskiftet skärps och blir allt tydligare, och 

att de kapitalägande klasserna därmed, med staten som ett av sina verktyg påbörjar 

konstruerandet av en samförståndsideologi,. Denna har som mål att främja den 

sociala integrationen och pacificeringen av arbetarklassen, samt en försoning mellan 

denna och den kapitalägande dito. 

 

Den av Föreningen Heimdals publicerade, och av Verner Söderberg författade 

sammanfattningen av nämnda organisations undersökning rörande folkbibliotekens 

tillstånd, ger uttryck för den reformvänliga konservatismens syn på folkbildning. 

Detta dock med vissa inslag av en med dagens ögon något paradoxal form av 

socialliberalism, som bland annat präglade även publikationer som Social Tidskrift 

(Kaveh, 2006, s.130) . I Söderbergs redogörelse för folkbibliotekens potential och 

utsikter fastslås följande: 
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Tvärt om sträcka sig samhällets förpliktelser vida längre, nämligen till att 

bereda fortsatta bildningsmöjligheter, som det sedan blir den enskildes 

sak att själfständigt tillägna sig. Och denna det allmännas förpliktelse är 

på samma gång en praktisk intressesak för alla vänner af en lugn, från 

våldsamma omstörtningar fredad samhällsutveckling. De breda lagrens 

oafbrutna framryckande till större politiskt inflytande och ökad social 

betydelse är ett oförnekligt sakförhållande. Det borde förena det gamlas 

målsmän med det nyas banerförare till gemensamma sträfvanden för 

folkbildningens främjande. Kunskap innebär nämligen icke blott makt 

utan äfven besinning. (Söderberg, 1901, s.59) 

 

Detta stycke kan sägas utgöra ett regelrätt koncentrat av diverse antaganden, 

åskådningar och värderingar som utmärker den av reformvänliga konservatismen 

influerade folkbiblioteksdiskursen vid sekelskiftet. För den skull att föreliggande 

redogörelse ska bli någorlunda lättfattlig kommer samtliga inte att behandlas 

omedelbarligen, vi ska istället koncentrera oss på den roll som just bildningen och 

kunskapen ges i nämnda utdrag, och låta detta vara en utgångspunkt för vidare 

resonemang. 

 

I sammanfattningen Från sommarens sociala händelser, författad av redaktören för 

Social Tidskrift G. H von Koch, och införd i samma tidnings första årgång (1901, 

s.216) kan man bland mycket annat av varierande slag läsa om det som rubriceras 

som ett Vaknande socialt intresse. Här berättas, med en viss förvåning blandat med 

ett aningen arrogant tilltal, om hur intresset för det som så ofta inte minst i just 

Social tidskrift benämns som ”den sociala frågan”, har vaknat ”… där man knappast 

väntat finna det.”. Det rör sig om Svenska folkskolans vänner, alltså den 

folkskollärarförening som gav ut Folkskolans vän, och som numera går under namnet 

till Riksförbundet Kristen Fostran (Kristen Fostran, u.å). Enligt von Koch har det trots 

att invändningar under föreningens årsmöte uttalats mot ett föredrag om en så 

kallad ”bottenskola” (ibid.), blivit tydligt att ”mötets hjärta” anslöt till en 

mötesdeltagares följande mening: ”att det aldrig blir rätt bevändt med folkskolan, 

förrän grefvens barn sitta där sida vid sida med torparens och de förmögne, sålunda 

få direkt intresse af att vårda sig om [folkskolan]” (a.a, s.217). Vidare berättas om ett 
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av Natanael Beskow hållet föredrag, också det rörande den sociala frågan, i vilket 

denne förordat ett bildningsmässigt höjande av arbetarklassen genom ”… att vidga 

synkretsen, lefva med den, nedbryta fördomens skrankor och tillämpa Kristi sköna 

människovärdering.” (ibid.). Frånsett den inledning till en mer djupgående 

utläggning om nyanser och positioner i folkbildningsfrågan, såväl som den sociala 

dito som detta referat skulle kunna utgöra, men som inte ryms inom ramen för denna 

undersökning, så kan det också tjäna som exempel för de samlingssträvanden vilka 

det därtill  berör. I detta sammanhang kan även den av Alfred Dalin (1898, s.118-

119) uttryckta meningen om att arbetarklassens krav: ”… kommo ofta i strid – 

åtminstone skenbart – med de högre klassernas intressen – Det var vid denna tid 

orden underklass och öfverklass framkastades.”, nämnas.  

 

Det är som vi också tidigare har sett flertalet exempel på, ett återkommande tema i 

källmaterialet att tala om nationen som minsta gemensamma nämnare, och att det är 

denna snarare än den enligt många nämnda texter inbillade klassgemenskapen som 

bör utgöra den allmänna grund på vilken landets befolkning bör samlas, och därtill 

identifiera sig med. De ”gemensamma sträfvanden” vilka enligt Söderberg (1901, 

s.59) i det tidigare anförda citatet ”…borde förena det gamlas målsmän med det nyas 

banerförare” kan sägas utgöra exempel på ett slags förstadie till det som senare ska 

komma att bli ett inkluderande av även det som densamme benämner som ”de breda 

lagren”. Larsson (1981, s.211) menar att Rudolf Kjellén, vilken av andra beskrivits 

som ultrakonservativ, vid tiden var en företrädare för en ny typ av nationalanda, som 

tar avstånd från en bakåtblickande, och närmast av andlighet betonad nationalism 

för att istället anföra en framåtblickande och i den sociala verkligheten förankrad 

dito. Kjellén förordade bland annat införandet av allmän rösträtt, och därtill 

ekonomiska såväl som sociala reformer (ibid.). Detta tolkas av Larsson (a.a, s.212) 

som ett medel snarare än ett mål i sig, och då tänkt att frambringa en anda av 

nationell gemenskap och samförstånd. Denna var i sin tur tänkt att skänka 

samhälleligt lugn till förmån för den inhemska industrin. Detta kan enligt Berg och 

Edquists (2017, s.36) perspektiv sägas återspegla synen på samhällskroppen som 

just den helhet vilken begreppet antyder, och i vilken varje social grupp fyllde en för 

denna specifik funktion. Vidare menar sagda författare att den för nämnda 

samhällskropps effektivitet och funktion nödvändiga sammanhållningen, kunde 

åstadkommas delvis med hjälp av den sociala gemenskap och nationalistiska anda 
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vilken förmedlades genom och även rent konkret manifesterades i bland annat 

folkbiblioteket som sådant (a.a, s.72). 

 

Skouvigs (2007, s.223-224) tidigare nämnda framhållande av avståndstagandet från 

det förmoderna och exkluderande biblioteket, som den moderna motsvarigheten till 

stor del byggde, och bygger sin identitet på kan också här införas. Skouvig 

konstaterar att det moderna folkbiblioteket, bland annat fungerade som ett medel för 

social integration och omvandlandet av en öppen klasskonflikt till en latent dito. Med 

detta menas dock inte att de danska folkbiblioteken i praktiken var särskilt 

inkluderande. Nämnda författare skildrar genom ett Foucauldiansk perspektiv 

konstruerandet av den produktiva användaren, som varande snarare ett sätt att 

disciplinera de kroppsarbetande massorna, och ur dessa framställa produktiva 

biblioteksanvändare. Inom det av en rad procedurer och rutiner inordnade 

biblioteksrummet skulle denna disciplinering äga rum. Bestämmelser rörande bland 

annat tystnad, renlighet och tidsrymder fungerade enligt Skouvig (2008, s.78) som 

medel för att upplösa den svåröverblickbara och okunniga massan, och ur denna 

frammana den produktiva i samhället engagerade medborgaren. Även Torstensson 

(2008, s. 89) poängterar bibliotekets roll i denna process, och mer specifikt odlandet 

av den fosterlandskärlek som i vissa grupperingar ansågs vara nödvändig för ett 

framtida införande av den allmänna rösträtten. Här kan vi ana en viktig roll för det 

mått av självständighet som den i folkbiblioteket utövade självbildningens form 

präglas av, och då utöver tidigare nämnda produktionsfrämjande dito. 

7. Från slaf till medborgare 
 

Joacim Hansson har som redogjorts för bland annat i föregående forskningsöversikt, 

utforskat de folkliga bibliotekens såväl som folkbibliotekens ideologiska identitet, 

och hur dessa mer eller mindre kom att utgöra propagandacentraler för spridandet 

av borgerliga ideal, för att uttrycka sig något drastiskt. Det är dock inte endast till sitt 

innehåll som folkbiblioteket kan sägas vara en ideologisk institution. Som framgår av 

Ernst Liljedahls artikel ”Strötankar i rösträttsfrågan” i andra årgången av Social 

Tidskrift (1902, s.98), så rörde de tidigare nämnda sociala förhandlingarna inte 

enbart kulturella och materiella levnadsvillkor. Liljedahl menar att:  
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Det är en bedräglig illusion att hoppas på en djupare kultivering af 

arbetarklassen, så länge denna afstänges från möjligheten att själf 

frambära sina kraf inom riksdagen medelst egna representanter 

(ibid.) 

 

Vidare fastslår densamme: 

 

…nu behöfva vi en försvarsreform inåt. Regeringens rösträttsförslag 

må uppbäras af hvilken välmening som hälst, men det har ej kunnat 

attrahera Sveriges folkmening, ej väckt en gnista hänförelse hos den 

stora, i farans stund värnpliktiga folkmajoriteten. Ett försvars värde 

stiger med solidaritetskänslan hos nationen, ty det är sant som ett 

matematiskt axiaom, att sociala förhållanden återverka på 

krigsmakten liksom modersmjölken på barnet. (a.a, s.100) 

 

Frånsett att det sistnämnda stycket åtminstone synbarligen berör värnpliktsfrågan, 

kan dessa utdrag, sammantaget med den rubrik under vilken texten är införd sägas 

peka på vad som med facit i hand tycks vara en insikt om att arbetarklassens 

omformning från undersåtar till medborgare som Torstensson (2008, s.88) uttrycker 

det, mer eller mindre hade kommit att framstå som ett nödvändigt imperativ. Inför 

detta ofrånkomliga faktum tycks den text varifrån ovanstående utdrag hämtats, i 

likhet med många andra uppmana till förberedande åtgärder av olika slag.  

Den nya socialdemokratin 

I analogi med den ovan nämnda, av Frykman och Löfgren (1979, s.117) framförda 

poängen rörande komplexiteten i hur ideal sprids och kommer att uppnå en 

hegemonisk position, så kan ett stycke ur den av Anna Wicksell författade texten 

Fallet Millerand (Social Tidskrift, 1901, s.300) lyftas fram. Detta jämte Liljedahls 

konstaterande om att den av socialdemokratin organiserade moderna 

arbetarrörelsen: ”…bäres af en etisk makt, alla sina förvillelser till trots.” (Social 

Tidskrift, 1902, s.98). Wicksells text som helhet berör med utgångspunkt i den franske 

reformistiske socialisten, och därmed av bland andra Eduard Bernstein bifallna 

Alexandre Millerand, och dennes agerande, lämpligheten i socialdemokratiskt 

deltagande i en i övrigt borgerlig regering. Wicksell, menar att socialdemokratins roll 



 

 84 

består i att omskapa samhällsordningen snarare än att direkt omstörta den, och att 

Millerands medverkan i nämnda regering, tillika dennes uppmärksamhet på minimi- 

snarare än maximikrav därmed kan sägas vara försvarliga (Social Tidskrift, 1901, 

s.301). Wicksell menar vidare att: 

 

Det finnes väl nu ej många socialister kvar, hvilka hylla den absolut 

revolutionära taktiken, tro att det enda sättet för de kroppsarbetande 

klasserna att nå fram till målet är användandet af våld. Tvärtom torde 

väl de flesta, numera åtminstone, hoppas på, att öfvergången till det 

nya samhälle, som de önska och åtrå, skall kunna försiggå gradvis och 

organiskt som en inifrån skeende omdaningsprocess. De torde också 

vara medvetna om, att det på detta sätt visserligen går långsammare 

och besvärligare, men äfven säkrare och oemotståndligare än genom 

revolutionära åtgärder (ibid.) 

 

Huruvida Wicksell själv betraktade sig som socialist i någon bemärkelse är inom 

ramen för denna undersökning varken rimligt att utforska närmare, eller för den 

delen med Foucaults förståelse för subjektet som konstituerad inom en diskursiv 

formation, snarare än som en självständig entitet (Winther Jørgensen & Phillips, 

2002, s.14-15) i åtanke, ens relevant. Det framgår dock av Bugge-Wicksells text som 

helhet att resonemanget förs utifrån vad densamme kallar en ”socialistisk 

partisynpunkt” (Social Tidskrift, 1901, s.303). De i ovanstående stycke 

förekommande, och som närmast självklara antaganden formulerade påståenden 

angående strömningar inom den socialistiska ideologin kan sägas vinna kraft dels 

genom just nämnda karaktär av försanthållande, men också som varande 

formulerade inom sagda ideologi.  

 

Vidare kan även nämnda utdrag sägas ha en dubbel karaktär beträffande dess tilltal. 

Det kan hållas för sannolikt att läsarna av Social Tidskrift företrädelsevis kunde 

räknas till en av den sociala frågan intresserad borgerlighet. Som tidigare 

konstaterats präglas kretsen kring nämnda publikation av en viss ideologisk 

komplexitet, då sagda konstellation i allmänhet kan räknas till en liberal borgerlighet 

som vid denna tid började odla en ny, utvidgad syn på statens roll  (Kaveh, 2006, 

s.130). Ambitionen med Social Tidskrift i synnerhet var att denna skulle utgöra en 
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förhållandevis inkluderande plats för en ideologiskt mångsidig diskussion om den 

sociala frågan (a.a, s.63). Då en text som tar sin utgångspunkt i vad som åtminstone i 

viss utsträckning framstår som en intern socialdemokratisk angelägenhet, följaktligen 

också har blivit publicerad i sagda tidskrift, tillåter sig även ett antagande om dess 

läsarkrets i någon utsträckning att göras. Utifrån denna förmodan om att de läsare till 

vilka Wicksells text riktades, åtminstone i någon mån kan ha tillräknats såväl 

socialistiska som liberala och kanske även direkt konservativa idéströmningar, så har 

sagda text många fördelar rent retoriskt. Genom att föra denna diskussion om en 

någorlunda intern angelägenhet, så att säga inför öppen ridå, kan texten i fråga sägas 

hämta legitimitet från samtidigt dess egna angelägenhet och intresse, och därtill från 

en dimension av ansvar inför ett antal borgerliga axiom som tillförs av den breda 

publiken. Tidigare nämnda identifikation, vilken framtida medborgare är tänkta att 

känna med samhället som helhet, och mer specifikt med den parlamentariska 

demokratin samt dess förmåga att representera skilda intressen i någon utsträckning 

fyller här en viktig funktion. Genom att på ett självklart sätt tillskriva socialismen och 

dessa anhängare ett visst mått av ansvar, tillika en medföljande ansvarskänsla inför 

det samhälle med vilket de åtminstone i någon mån kan antas identifiera sig med, och 

därtill göra detta inför en publik vars ideologi till stor del kan sägas ha intagit en 

hegemonisk position, varigenom den mer eller mindre också utgör villkoren för 

denna diskussion, påtvingas sagda anhängare även detta ansvar. Därmed förses de 

som tidigare endast betraktades som tillhörande en närmast biologisk massa av 

kroppsarbetare, istället med nya karakteristika av medborgarskap och tillhörighet, 

såväl som ett ansvar inför en nationen, och sedermera även dess politiska system 

(Kaveh, 2006, s.208). Kroppsarbetaren, tillika undersåten ska som Torstensson 

(2008, s. 88) uttrycker det, komma att bli medborgare, och även den reformistiska 

socialdemokratin har genom vad som tycks vara en komplex form av internalisering 

och omformning (Frykman & Löfgren, 1979, s.117) av borgerliga ideal kommit att 

anpassa sig till den de former för politisk organisering vilka den organiserade 

kapitalismen hade att erbjuda (Torstendahl, 1986, s.10) 

 

Den överbyggnad vilken sådana ideal kan sägas vara en del av, syftar alltså delvis till 

att förmå den kroppsarbetande massan att identifiera sig som medborgare i nationen 

Sverige, och sedermera även genom den allmänna rösträttens införande i den stat 

som omfattas därav, snarare än som tillhörande en specifik klass inom detta samhälle. 
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Denna process kan också beskrivas med hjälp av termen subjektsskapande, som 

Bacchi (2009, s.15-16) hänvisar till, och med vilket menas framställandet av möjliga 

subjektspositioner avses. Utifrån dessa kan olika förståelser för världen och dess 

beskaffenhet erfaras. Enligt en av Gramsci influerad syn på subjektspositioner kan 

dessa sägas vara såväl medel som mål för en rådande hegemoni, då de i stor 

utsträckning influeras och bestäms av den aktuella överbyggnaden, men också utgör 

en utgångspunkt för dess maktutövning genom kontrollen över den materiella basen 

(Raber, 2010, s.148). Skapandet och framhävandet av subjektspositionen medborgare 

kan alltså förstås såsom ett sätt att göra klassmedvetandet mer eller mindre perifert, 

och därtill som en grund för fortsatt maktutövning. En del i denna användning kan 

enligt Larsson (1981, s.214) sägas vara skyddandet av den materiella basen som 

uppnås genom ett frammanande av arbetarklassens ansvarskänsla inför den 

borgerliga demokratin, såväl som det gemensamma samhällsbygget i allmänhet. 

Därmed undergrävs också tydliga incitament för den revolutionära strömningen. I 

detta fostrande av respekt för den parlamentariska demokratin och det av 

borgerlighetens skepnad präglade samhället överlag, kan tidigare nämnda inrättande 

av styrelser och liknande organisationsformer tänkas ha spelat en inte obetydlig roll. 

Därtill är arbetet mot social integration, och åtgärdandet av åtminstone ett minimum 

av i den sociala frågan ingående problem, ett tänkbart medel för upprättandet av 

nämnda ansvarskänsla, varigenom arbetarklassen förses med någonting att förlora 

utöver de av Marx och Engels (2004, s.97) omtalade bojorna. 

Politiska sanatorier 

Den självständighet och delaktighet som folkbiblioteket såväl som många andra 

former för folkbildning präglas av, och som därtill som tidigare konstaterats 

framhålls som central för det gynnsamma resultatet därav, kan som sagt tänkas ha 

spelat en viktig roll även utöver de i produktionssammanhang tidigare nämnda. 

Under rubriken ”Om politisk censur i folkbibliotek och läsrum” redogör Karl Warburg 

(Social Tidskrift, 1903, s.75), vid tiden förutvarande bibliotekarie vid Göteborgs 

museum, för vad som tycks ha varit en tämligen intensiv, men sedan några år 

avslutad diskussion rörande tidningsurvalet i stadens folkbibliotek. Snart framgår det 

dock att Warburg nyligen åter kommit att deltaga i ett sådant meningsutbyte, denna 

gång rörande beståndet i Stockholms arbetarebibliotek. Warburgs inlägg i frågan 

rymmer ett kortare försvar för tidningarnas plats i biblioteket i allmänhet, med 
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argumentet att de utövar: ”…en nyttig verkan genom att draga kunder till 

folkbiblioteken, de där, efter att till en början uteslutande hålla sig till tidningarna, så 

småningom vinnas för böckerna, i det deras läslust väckes.” (a.a, s.76). Därmed har 

densamme dessutom anslutit sig till den tidigare nämnda uppfattningen om läsningen 

som en framåtskridande process, vilken alltjämt kan ta sin början i skrifter av enklare 

slag. 

 

Vidare framhåller Warburg en av Ernst Schultze yttrad ståndpunkt i frågan, och 

citerar: ”’Vårt politiska lif, skrifver han, har antagit en sådan förbittring och en neutral 

plats för förståelse är så svår att finna att man borde vara glad om tilläfventyrs 

folkbiblioteken kunde erbjuda en sådan.’” (ibid.). Därpå anförs ett stycke härrörande 

från en I. Tew, vilket i sin tur citerats av Schultze och som bland annat menar att för 

de ortodoxt socialdemokratiska partianhängarna:  

 

’… äro läsesalarne rent af politiska sanatorier. […] de skola afkyla 

fanatici inom detta liksom inom andra partier; de skola främja 

förståelser för andras meningar och därigenom borttaga något af den 

politiska och sociala stridens förgiftande egenskaper.’ (ibid.) 

 

Warburgs uppsats får i Folkskolans Vän (1903, s.318) några månader sedan ett 

bemötande, där det ”vi” som får antas stå för redaktionen menar att de liberala och 

konservativa tidningarna visserligen har en mer eller mindre självklar plats i 

folkbibliotekens läsrum, men att socialdemokratin tvärtom: ”… är icke en vanlig 

politisk riktning. ”, samt att ”Den hänsynslöshet och det maktmissbruk, hvartill den 

ständigt gör sig skyldig, samt den kristendomsfientlighet, som den oupphörligt så 

öppet låter framträda…” diskvalificerar dess partiorgan från att rymmas inom 

folkbibliotekets läsesal. (a.a, s.319) Dessa menar man: ”… äro väl tillkomna i syfte att 

höja folket i intellektuellt och religiöst hänseende och ej att verka förråande.”. I en 

något syrlig ton, och därtill med spår av en illa dold förbittring avslutas repliken med 

följande konstaterande:  

 

Under det somliga personer äro ytterst angelägna att bana väg för 

socialdemokratiska tidningar, iakttaga de fullständig tystnad 

beträffande tidningar af utprägladt religiös färg. För dylika 
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pressorgans upptagande å folkbibliotekens läsrum synes man just icke 

hysa någon synnerlig ifver. (ibid.) 

 

En liknande åsikt i frågan förfäktas av folkskoleinspektören C. A. Nordlander (Svensk 

Läraretidning, 1903, s.981), som menar att: ”…nödig kontroll bör utöfvas öfver 

boksamlingarna, så att ingen osedlig litteratur eller skrifter i religiös eller politiskt 

agitationssyfte må i biblioteken förekomma.”. Merparten av de i källmaterialet 

ingående texter vilka i någon mening berör frågan om opartiskhet och oberoende i 

folkbibliotekens urval och allmänna beskaffenhet, kan dock sägas ge uttryck för 

åsikter som liknar Warburgs snarare än de som framförs i Folkskolans Vän. Som ett 

exempel kan nämnas Aftonbladets Berlinkorrsepondent Gustaf Blomquist (Social 

Tidskrift, 1903, s.358), som i en redogörelse för folkbiblioteken på sin boendeort 

berättar om den lätthet med vilken censuren numera tillämpas, och att:  

 

Förr skrämde man bort socialister och radikala af olika riktningar från 

biblioteken genom att ängsligt undanhålla deras älsklingslitteratur. 

Detta gagnade ej de konservativa intressena, hvilka däremot främjats 

af att biblioteken utgöra en neutral plats, där olika meningar få göra 

sig gällande. Människor blifva ofta genom ensidigt umgänge och 

genom ensidig läsning och i våra dagar behöfver man framför allt 

människor med vida vyer. (ibid.) 

 

Av detta framgår att ett brett urval av såväl tidningar som övrig litteratur kunde syfta 

till att locka även en bred allmänhet, också bestående av ”radikala af olika riktningar”. 

Denna i förhållande till den av Folkskolans Vän förespråkade någorlunda 

inkluderande och inbjudande form, och det klientel som därav blir folkbibliotekets 

kan tänkas motsvara flera intressen. Som tidigare nämnts kan biblioteket som 

förhållandevis öppen och fritt tillgänglig plats verka för en integrering av 

befolkningen såväl som en kontroll över dess läsning. Därtill kan själva formen av en 

gemensam och i samhället någorlunda enhetlig institution bidra till främjandet av en 

nationell gemenskap.  

 

Något som kan anas i vissa delar av källmaterialet, däribland ovan anförda text av 

Ernst Liljedahl, är en gryende insikt om att den allmänna rösträttens införande inte 
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bara kan komma att bli ett nödvändigt ont, utan även kan fungera som ett led i en 

social förhandling, och därtill en integration av arbetarklassen i samhället och den 

nationella gemenskapen. Utifrån detta kan även biblioteket som en mer eller mindre 

tillåtande, öppen och av aktivt deltagande präglad institution tolkas. Torstensson 

(2008, s.88) har som sagt berört denna angelägenhet, och framhållit den kontinuitet 

som uppnås genom upplysandet och utbildandet av arbetarklassen. Detta sker 

parallellt med att sagda klass transformeras från en massa av kroppsarbetare, tillika 

undersåtar, för att istället omdanas till en resonerande och i samhällslivet deltagande 

medborgare, skapad som en den borgerliga människans avbild. För att den diskussion 

inom vilken det medborgerliga subjektet skapas överhuvudtaget ska kunna föras 

krävs inrättandet av den av Habermas beskrivna offentliga sfären (Buschman, 2010, 

s.166). Huruvida en sådan någonsin existerat i den bemärkelse Habermas menar tål 

naturligtvis att diskuteras, och har så gjorts under ett drygt halvsekels tid. Vad som är 

relevant för föreliggande resonemang är dock snarare föreställningen om den 

borgerliga offentligheten, vilken däremot utifrån källmaterialet kan sägas vara i allra 

högsta grad närvarande 

 

I det av Warburg förda resonemanget, såväl som i Blomquists dito framstår tilltron 

till den rationella, och i den offentliga sfären förda politiska diskussionen (a.a, s.167) 

som ett medel i uppnåendet av en av förnuft präglad politisk och samhällelig 

konsensus. Detta blir inte minst tydligt när Blomquist skriver följande: 

 

Att tränga djupt in i vetandets tempel verkar förödmjukande för den 

stolta människoanden. Ljus strålar emot en från så många skilda håll 

att det verkar bländande till en början, men så lär man sig så 

småningom att se företeelserna belysta från skilda håll. (Social 

Tidskrift, 1903, s.358) 

 

Densamme citerar därefter ”En af de lärdaste människor, som någonsin lefvat”, alltså 

den liberale filosofen Herbert Spencer, som menar att: ”…vi skola sträfva efter att 

komplettera den del af sanningen som vi hafva funnit med den del af sanningen som 

de hafva funnit.”. Detta menar Blomquist är: ”Gyllene ord, som borde skrifvas över 

hvarje bibliotek!”. (ibid.) 
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För att den önskade typen av diskussion ska kunna föras även med den arbetarklass 

som utifrån det sammanhang i vilket Blomquist infört nämnda citat, kan antas ha 

funnit den andra delen av sanningen, krävs dock att denna fostras till ett deltagande i 

samhället, och då inom ramen för den borgerliga demokratin. Som vi redan har sett 

kan stöpandet av även de bibliotek vilka handhades av från staten fristående 

organisationer, i en av borgerligheten använd organisationsform ha syftat till detta. 

Därtill krävs dock att sagda allmänhet rustas med ett självständigt tänkande, för att 

den inte blint ska följa det som enligt Torstenssons (2008, s.88) beskrivning 

benämndes som ”skrupellösa agitatorer”. 

 

I detta sammanhang spelar arbetarens eller den obildades tidigare nämnda aktiva 

deltagande i den egna bildningen, såväl som den självständighet vilken denna bör 

präglas av, en viktig roll. Det beteende som en sådan disciplinering resulterar i  kan 

sägas återspegla medborgarens, snarare än undersåtens plats i samhället och den 

borgerliga demokratin. Därmed kan den i biblioteket förverkligade folkbildningen 

även till sin beskaffenhet sägas syfta till ett fostrande av i relation till rådande 

förutsättningar produktiva, till en viss grad deltagande och självständiga, samt 

överlag välfungerande medborgare. Ett uttryck för en sådan målsättning avspeglas i 

det av Westman (1903, s.290) författade utlåtandet för föreningen Heimdals mening 

angående statsanslag till folkbibliotek. I detta står att läsa: 

 

 Genom en sådan på själfverksamhet riktad uppfostran kan dessutom 

i högre grad bibringas honom förmåga att intaga en så vidt möjlig 

själfständig ställning till den diskussion af för den enskilde och för 

samhället viktiga frågor, som ständigt pågår och af hvilken ingen 

numera kan hålla sig oberörd. (ibid.) 

 

Den självständighet som hittills betonats rörande de i folkbibliotekssammanhang 

förespråkade studiemetoderna hade naturligtvis sina gränser. Detta har utforskats 

mer utförligt och kanske framförallt i större omfattning av Dan Andersson (2009, 

s.176ff).  Upprättandet av sagda gränser kan i de allra flesta sammanhang, inte minst 

mot bakgrund av den tidigare utforskade inställningen till den från menigheten 

hörande biblioteksbesökaren, sägas vara underförstått i det undersökta 

källmaterialet. Oaktat detta framförs meningen att det är genom en förnuftig och 
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behärskad diskussion, som uttryck för fanatism och osjälvständigt partisinne bör 

stävjas. Förbud för särskilda åsikter skulle enligt Westman (1901, s.300) därför: ”i 

hög grad vara att beklaga.”. Snarare menar densamme, att:  

 

det ideal, mot hvilket en opartisk folkupplysning bör sträfva, just 

ligger däri, att hvar och en såvidt möjligt sättes i tillfälle att efter tagen 

kännedom om skilda åskådningar i lifvets viktigare frågor själf få göra 

sitt val för att sålunda – låt vara aldrig så indirekt – kunna intaga 

åtminstone en tillstymmelse till själfständig ställning i desamma.” 

(ibid.) 

 

Just i Westmans resonemang kan nämnda begränsningar anas i en något tydligare 

form, då denne talar om att intagandet av den självständiga ställningen ”… så vidt 

möjligt” ska främjas. Huruvida detta syftar till den tillit Westman sätter i den 

kapacitet vilken föremålet för bildningen besitter, eller till de gränser som bör 

upprättas runtom denna vore för mycket att säga. Klart är dock att det självständiga 

tänkandet hade sina begränsningar. Detta kan med hjälp av Gramsci förstås som ett 

led i förankrandet av den statsmakt vilken är en del i den politisk-juridiska 

överbyggnaden, i en rationell och legitim grund. Men också som en eftergift för krav 

på politiskt deltagande i denna grund (Raber, 2010, s.150). Befästandet av sagda 

statsmakt och dess legitimitet kräver dock upprättandet även av sådana institutioner 

som inte kan sägas vara uttryck för direkta former av tvång. Däribland kan nämnas 

skolor, bibliotek och media (a.a, s.145). På så sätt utövas den hegemoniska makt 

vilken begränsar användandet av det politiska deltagande som likväl tilldelats 

arbetarklassen, och som gör det historiska block till vilket sagda överbyggnad 

tillsammans med basen hör, till i mångt och mycket ett medel för kapitalägares 

maktutövning (a.a, s.146-147). Viktigt är dock att poängtera att denna makt inte i 

någon mening är total, och att de politisk-juridiska institutionerna trots allt under 

vissa förutsättningar kan komma att utgöra en grund även för sådana progressiva 

eller reaktionära krafter vilka inte kan sägas gynna borgerlighetens intressen (a.a, 

s.147).  

 

Förtroendet för nämnda restriktioner kan också märkas i inledningen till Söderbergs 

(1901, s.1) skrift, i vilken denne konstaterar att de ”…till själfständig öfvertygelse 
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uppfostrande böcker” vilka folkbiblioteken skulle erbjuda, var ämnade att 

fullständiga ”…den i skolan grundlagda medborgerliga bildningen.”. Av Söderbergs 

(1901, s.52-53) tidigare nämnda besvikelse över bristen på tillbörlig censur i 

Stockholms arbetarebibliotek, framgår att densamme inte var övertygad om 

självständighetens fullkomlighet. I den mån oberoendet enligt nämnda författare 

alltjämt är av betydelse, så kan synen på den självständiga läsningen som en 

fortsättning på folkskolan vara relevant. Det är tänkbart att denna grund i nämnda 

resonemang fyller en funktion som upprättande av sådana begränsningar som 

sammanfaller med rådande hegemoni, för att det oberoende ställningstagandet sedan 

ska kunna äga rum inom dessa.  

 

En typ av resonemang som skiljer sig något från de två huvudströmningar som ovan 

redovisats är det som förs av Folkskoleinspektörerna i Östergötlands län, i det 

utlåtande av desamma som införts i Svensk Läraretidning (1903, s.1009). Nämnda 

sammanslutning anser att: ”I biblioteken skulle all sådan litteratur, hvari agitation 

eller påtryckning till ’osjälfständighet och partisinne’ förekomma, vara utesluten. 

Sådant skulle ej verka i bildningens syfte, utan fast mer i motsatt riktning.”.  Här 

märks erkännandet av självständighetens roll såsom i några av tidigare anförda 

stycken. Denna bör enligt ifrågavarande grupp dock inte främjas genom 

folkbildningens beskaffenhet, utan snarare genom en begränsad tillgång till sådant 

material som anses ligga utanför ramen för denna frihet. 

 

En kanske inte direkt besläktad, men väl rörande inställningen till den politiska 

diskussionens begräsningar närliggande mening framförs av Hildebrand (1898, 

s.206), som menar att:  

 

Hvar och en bör komma till insikt om, att samhället ej blott behöfver 

hans arbete, utan äfven alla de öfrigas, samt att alla samfäldt böra 

bidraga till skapande en nationell kultur, som i högre eller mindre 

grad kan komma alla till godo. Ett sådant förstående af de berättigade 

uppgifternas mångfald behöfver alldeles icke utesluta partistrider och 

olika tankeriktningar i alla möjliga afseenden. Tvärt om är nog 

motsättningen mellan skilda partier nödig, för att 

ytterlighetsmeningar skola kunna modereras och framställda förslag 
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underkastas erforderlig kritik, men hvad man kan vinna, är en 

förbättring af stridssättet och framför allt dettas frigörande från 

föraktets och det elaka hånets fördärfliga element. 

 

Ovan framlagda exempel visar samtliga på folkbildningens och så även 

folkbibliotekets roll i främjandet av en konstruktiv, samt av en borgerligt definierad 

anständighet kännetecknad offentlig politisk diskussion. Liknande exempel från 

omkring ett decennium senare tolkas av Hansson (1998, s.120) som tecken på ett 

tämligen lågt förtroende för den blivande väljarkårens förmåga att hantera 

utvidgandet av rösträtten, då den inte ansågs besitta tillräckligt stor ansvarskänsla 

inför det beslutsfattande som valdeltagandet i någon mån innebar. Därtill menar 

Hansson (a.a, s.132-133) att samhörighetskänslan och nationalandan innan det att 

rösträtten utvidgades, ansågs vara bristfällig hos den del av befolkningen som ännu 

inte var röstberättigad. Detta beskrevs som ett problem, då det politiska 

beslutsfattandet i riksdagen skulle ske just inom ramarna för nationalstaten. Därmed 

krävdes också att nationen framför politisk tillhörighet betraktades som minsta 

gemensamma nämnare, för att främja förståelsen för olika åsikter och underlätta 

hanteringen av sådana av Hildebrand benämnda ”ytterlighetsmeningar” vilka inte 

föll inom ramen för det offentliga samtalet, och som karaktäriserades av ”föraktets 

och det elaka hånets fördärfliga element”. Hansson framhåller därtill i Det lokala 

folkbiblioteket (2005, s.19) den roll vilken även arbetarrörelsen genom den av denna 

bedrivna folkbildningen, och därmed även spelade i denna medborgarfostran. Det 

kan därmed vara värt att betona att detta perspektiv och de nyanser som säkerligen 

ryms däri, inte framträder i just denna undersökning, och att diskussionen kring 

ämnet i fråga har märkbara begränsningar. 

 

Ett konkret uttryck för denna inkluderande gemenskap kan märkas i en kortare text 

med titeln Offentliga bibliotek eller arbetarebibliotek?, som publicerats i Social 

Tidskrift, (1901, s.125). Däri berättas om det offentliga bibliotek som inrättats vid de 

Kruppska kanonverkstäderna i Essen, och dess karaktär av samhörighet. Denna 

framgår enligt återgivningen:  ”… däraf att man undvikit namnet ’folkbibliotek’ [och 

är] icke blott och bart arbetarebibliotek utan gemensamt för arbetare och tjänstemän 

vid de Kruppska verken ända upp till de högsta.”. Frånsett de likheter som här kan 

urskiljas i relation till tidigare omnämnda Toynbee Hall settlement, och då i fråga om 
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den sociala integrationen, så kan den: ”Gemensamhet för alla stånd och yrken” (ibid.) 

vilken nämnda bibliotek utmärks av, också sägas vara en materiell manifestation av 

uttrycket  ”samhörighetens eget tempel”, som återges av Hansson (1998, s.133). En 

liknande formulering står Knut Kjellberg (Svensk Läraretidning, 1903, s.614-615) för, 

då densamme förordar att: ”Vår andliga kulturs skatter göras tillgängliga för alla dem, 

som nu äro utestängda från delaktighet i dem, så att dessa skatter i verklig mening 

blifva en nationalegendom, i hvilken varje medborgare är och känner sig vara 

delägare” 

 

Den rent handgripligt rumsliga sammanföring av biblioteksbesökare från olika 

klasser, såväl som den till kulturell gemenskap syftande dito vilken Kjellberg 

förespråkar, kan sägas sträva mot just etableringen av nations- snarare än 

klasstillhörigheten som det centrala kollektivet. Det tillstånd vilket samhället befinner 

sig i vid övergången från 1800- till 1900-tal präglas enligt Frykman & Löfgren (1979, 

s.74) av en upplösning av de tydligt definierade och förhållandevis fasta gränser som 

tidigare präglat det sociala landskapet. Framväxten av nya klassgränser, och en ökad 

rörlighet såväl geografiskt som socialt kräver en omdefiniering av sociala relationer. 

Ett av de sätt genom vilket en anpassning och en omförhandling i relation till nya 

förhållanden görs, i det som med en gramsciansk term skulle benämnas som 

överbyggnaden, kan beskrivas som ett begagnande just av denna tilltagande rörlighet. 

Där betonandet och poängterandet av sociala och ekonomiska skillnader tidigare var 

ett medel för legitimering av samhällsstrukturen blir nationalismen enligt Gellner 

(1997, s.87-89) en övergripande konceptuell apparat, vari den sociala rörligheten 

istället blir en av huvudpoängerna. Ett samhälle där nationen är minsta gemensamma 

nämnare kan bidra till ett beslöjande av de skillnader som alltjämt är högst verkliga 

och märkbara inom denna gemenskap. I den mån sådana statusskillnader trots allt 

erkänns, kan emellertid den i relation till det agrara samhället betydande sociala 

rörligheten verka för att skapa föreställningar och förväntningar om inte om en total 

jämlikhet eller social rättvisa för samhället som helhet, så åtminstone om möjligheter 

för den enskilda individen (a.a, s.99-100.) Gellner menar dock fortsättningsvis att den 

mycket tydliga diskrepansen mellan förväntningar och verklighet, i vad som kan 

förstås som det industrikapitalistiska samhället blir plågsamt uppenbar. Detta 

särskilt som den fattigdom och det armod under vilken arbetarklassen lever är 

märkbart, även utan att denna sätts i relation till kapitalägarnas tillvaro. Det är ur 
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Gellners (a.a, s.100) perspektiv i detta sammanhang, där den kulturella homogenitet 

som utgörs av nationstillhörigheten ännu inte förverkligats, som mycket tydliga 

politiska spänningar såväl som den medföljande och märkbara rädsla vilken 

borgerligheten ger uttryck för, uppstår. Det är också i detta sammanhang som 

initiativ likt Kjellbergs bör förstås, och då även betraktat som en del i övergången från 

industrikapitalism till organiserad kapitalism.  

Sammanfattande diskussion  
 

Som redan nämnts, så är det källmaterial som legat till grund för föregående 

undersökning förhållandevis stort till sin omfattning. Undersökningen som sådan har 

följaktligen även den kommit att bli något mer omfångsrik än vad jag inledningsvis 

räknat med. Trots detta har sagda studie begränsats till att bestå i en översiktlig 

analys av initiativ i biblioteksfrågan mellan åren 1898 respektive 1903 utifrån 

begrepp såsom social integration, nationella samlingssträvanden, organiserad 

kapitalism, och det medborgerliga subjektet. Därtill har ett antal nedslag gjorts i 

ämnen som jag under arbetets gång påträffat och funnit intressanta, samt i någon 

mån relevanta i relation till studiens syfte. Min upplevelse är likväl att mycket, för att 

inte säga det allra mesta har varit tvunget att utelämnas. Det finns otroliga mängder 

aspekter av den tidiga biblioteksutvecklingen i Sverige som i mitt tycke framstår som 

intressanta och potentiellt fruktbara att studera. Många av dessa har som sagt av en 

eller annan anledning, på grund av utrymmesmässiga eller tematiska skäl, behövt 

utelämnas ur den färdiga uppsatsen.  

 

Min förhoppning är likväl att jag i någon mening lyckats uppfylla det syfte som för 

undersökningen använts som utgångspunkt. För att rekapitulera, så löd de för 

studien använda frågeställningarna som följer:  

 

 Vilka diskurser kring statlig interventionism, ökad produktivitet, social 

integration, nationella samlingssträvanden, stabilisering, och pacificering kan 

identifieras i det valda källmaterialet? 

 

 Vilken roll tillskrivs folkbiblioteket och folkbildningen i relation till sagda 

processer och ambitioner? 
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Sammanfattningsvis kan utifrån det undersökta materialet konstateras, att initiativ i 

folkbiblioteksfrågan vid tiden kring sekelskiftet framhålls som åtminstone en del i 

lösningen på en lång rad samhälleliga problem. Bland dessa kan nämnas 

arbetarklassens materiella levnadsförhållanden, såväl som dess moraliska och 

andliga belägenhet. Vi har i ovanstående undersöknings första kapitel sett hur en 

diskursiv förändring angående staten respektive det privata, bereder mark för 

statliga initiativ i folkbiblioteksfrågan. Vidare framställs statsmakten som en garant 

för stabilitet och fullständighet, i kontrast till den livfulla men alltjämt oorganiserade 

folkbildningsrörelsen. Denna enhetliga organisation fungerar i vissa avseenden som 

frammanande av en känsla av nationell gemenskap och homogenitet. Denna aspekt 

av folkbiblioteksdiskursen redogörs för i undersökningens andra kapitel. Med 

fullständigheten syftas dessutom inte sällan på en helhet i folkbildningsarbetet, i 

vilket folkbiblioteket fungerar som en typ av fortsättning på den allmänna folkskola 

som lagstadgades 1842. En närmare redogörelse för detta förhållande återfinns i det 

tredje kapitlet. I stora delar av materialet betonas självständigheten och 

delaktigheten i folkbibliotekets studieform. Även här kan märkas en diskursiv 

förändring, då enstaka delar av materialet istället ger utryck för en form av 

folkbildning som lägger större tonvikt på den hierarkiska relationen mellan bildad 

respektive obildad. Vidare kan folkbildningsprojektet som helhet, och därmed även 

folkbibliotekets tillblivelse betraktas som uttryck för i en tydlig intressegemenskap 

mellan statsmakt och kapitalägare. Detta framkommer i föregående undersökning 

bland annat genom omförhandlingen av det sociala kontraktet, i vilket 

folkbibliotekets inrättande kan tolkas som en eftergift för krav på sociala reformer. 

Detta kan i sin tur förstås som en åtgärd med det långsiktiga syftet att pacificera och 

integrera arbetarklassen i den samhälleliga och nationella gemenskapen. Nämnda 

perspektiv på folkbiblioteksfrågan behandlas framförallt i undersökningens fjärde, 

och sjätte kapitel. Som del i den organiserade fasen i kapitalismens ständiga 

omvandling kan också nämnas upphöjandet av den allmänna bildningsnivån, och då 

med det långsiktiga målet att anpassa landets befolkning till de nya och mer 

komplicerade arbetsprocesser som utmärker den nämnda fasen av kapitalismen. En 

mer ingående analys av detta förhållande redovisas i det femte kapitlet. 

Omställningen mot självständiga bildningsformer kan vidare tolkas som en del i 

framställandet av en medborgerlig subjektsposition, och därmed även nationella 

samlingssträvanden. I denna utveckling kan även den av statsmakten garanterade 
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enhetligheten ges en inte obetydlig roll, då denna ambition kan tolkas som ett sätt att 

frammana en känsla av nationell gemenskap. Detta perspektiv anläggs framför allt i 

det sjunde och avslutande kapitlet. 

 

I den forskning som bedrivits rörande detta ämne är ett fokus specifikt på den 

urbana arbetarklassens situation, och folkbibliotekens roll i avhjälpandet av just 

denna som tidigare konstaterats förhärskande. Min uppfattning är dock, baserat på 

såväl nämnda delar av källmaterialet som på Jonas Frykmans och Orvar Löfgrens 

(1979) framställning, att levnadsvillkoren för lantbruksproletariatet kunde vara 

minst lika odrägliga. Av den orsaken skulle en närmare studie av folkbibliotekets 

tillblivelse mer specifikt i relation till den landsbygdsbefolkning vilken, icke att 

förglömma under en lång tid utgjorde en majoritet av landets befolkning. Detta inte 

minst då initiativ i folkbiblioteksfrågan ända sedan de första sockenbibliotekens 

tillblivelse och långt in på 1900-talet, som Knut Tynell (1931, s.9) konstaterar var av 

sporadisk och ibland även tillfällig art. Därmed skulle ett utforskande av de lantligt 

belägna biblioteken, utöver sitt egenvärde kunna syfta till att utgöra underlag för 

närmare studier av regionala skillnader i frågan, samt tänkbara orsaker till och 

konsekvenser därav. Förslagsvis skulle ett perspektiv innefattande språklig och 

kulturell homogenisering samt spridning av och kontroll över textuell information, 

kunna användas för att förstå de lantliga bibliotekens tillblivelse. Detta har delvis 

redan påpekats av Jon Thors (2004, s.39). Därtill vore en undersökning av 

vandringsbibliotekens roll i nämnda processer passande. I det fallet att en sådan görs 

skulle en slags kontinuitet dessutom kunna åstadkommas, då även ansatserna till 

dessa tycks ha sitt ursprung i städerna, och mer specifikt främst i Stockholms 

borgerlighet.  

 

Beträffande just de större städernas borgerlighet, så kan folkbibliotekets tillblivelse 

tolkas som ett led i denna samhällsklass etablerande av en offentlighet. Fostrandet av 

arbetarklassen, tillika den blivande väljarkåren har i någon mån avhandlats i denna 

undersökning. Genom upprättandet av ramar för det offentliga samtalet, och 

erbjudandet av en verksamhet inom vilken självständighet och deltagande var 

centrala begrepp, skulle den menighet som tidigare blott varit undersåtar istället 

formas till goda samhällsmedborgare. Då det omfattande och enligt vissa meningar 

även storslagna och gemensamma projekt som etablerandet av den borgerliga 
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offentliga sfären utgör, alltjämt inte fått utgöra det huvudsakliga intresseområdet 

eller premissen för denna undersökning, har väsentliga beståndsdelar i detta dock 

förbisetts. Det huvudsakliga syftet med föregående analys har som sagt varit att 

nyansera och viss utsträckning även vederlägga bilden av folkbiblioteket som 

stammande från en demokratisk idé. Detta har i huvudsak åstadkommits genom att 

komplettera den existerande föreställningen med sådana förhållanden av materiell 

och social art, som därutöver utgjort viktiga, för att inte säga avgörande motiv för 

folkbibliotekens tillblivelse. Vad som dock hade kunnat verka för att ytterligare 

fördjupa diskussionen kring folkbibliotekets beskaffenhet i såväl nu- som dåtid, är en 

ingående undersökning av sagda institutions relation till mer grundläggande 

demokratifrågor. Som exempel på en sådan studie, men då rörande Centralförbundet 

för Socialt Arbete kan nämnas Shamal Kavehs Det villkorade tillståndet (2006). Den 

komplexitet vilken den borgerliga demokratin och den politisk-juridiska 

överbyggnaden präglas av, påvisades redan av Gramsci. Det är tänkbart att en 

kartläggning av folkbibliotekets roll i den offentliga sfären skulle befrämjas även av 

ett beaktande av sagda komplexitet. 

 

Även utbredningen av från borgerligheten stammande ideal utmärks enligt Frykman 

och Löfgren (1979, s.117) av invecklade och sofistikerade förhållanden. Snarare än 

att en ideologi i oförändrad form ensidigt förmedlas till en passiv arbetarklass, 

omformas, anpassas, och motarbetas denna av en aktiv dito. Detta kan antas gälla 

även folkbildningsverksamhet. Bland andra Bernt Gustavsson (1991) har tidigare 

utforskat olika bildningsideal inom den tidiga arbetarrörelsen i Sverige. En närmare 

undersökning av specifikt arbetar- och studiecirkelbibliotek, och då med 

utgångspunkt i en kritisk teoribildning skulle dock vara önskvärd. Detta perspektiv 

utgör också den kanske främsta bristen i min studie. Som konstaterats i redogörelsen 

för det använda källmaterialet består detta i stort sett uteslutande av uttryck för 

konservativa och liberala åsiktsströmningar. Det faktum att perspektiv från 

arbetarrörelsen och dess yttranden i folkbildningsfrågan i princip inte är 

förekommande i föregående studie måste tas i beaktning då resultatets allmänna 

giltighet bedöms. I sådant fall att även nämnda grupps förhållande till 

folkbibliotekets tillblivelse inbegripits, är det möjligt att det av Gramsci betonade 

utrymmet för motstånd och omförhandling som medges av det historiska blocket, 

också hade framkommit tydligare.  
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Det som för egen del har framstått som allra mest överraskande och påfallande i 

arbetet med källorna, är den tydlighet med vilken investeringar i folkbiblioteket 

skrivs fram som varande lösningen på en rad samhälleliga problem, och då främst 

sådana som anses härröra från arbetarklassen. Som nämndes i forskningsöversikten 

såddes fröet till föregående studie, genom läsningen av Magnus Torstenssons kapitel 

i antologin Styra eller stödja (2012, s.89ff), och mer specifikt i konstaterandet 

angående bibliotekets roll i övergången till organiserad kapitalism. Därmed hade jag 

också väntat mig att denna aspekt skulle framkomma med viss tydlighet, vilken den 

också kan sägas ha gjort. Då jag inte kan sägas besitta några betydande förkunskaper 

rörande den specifika tidsperioden, och den formliga uppsjö av uttryck för ett 

statens församhälleligande vilka ryms däri, så hade jag dock inte väntat mig att stöta 

på en sådan mängd exempel på hur folkbiblioteket beskrivs som i mångt och mycket 

tillhörande det socialpolitiska området. Anders Frenander (2012, s.9-10) har som 

sagt tidigare konstaterat att biblioteket genom det gångna århundradet har 

förflyttats mellan en rad politikområden, men att utbildnings- respektive 

kulturpolitiken här utmärker sig som särskilt betydelsefulla i sammanhanget. 

Folkbibliotekets roll i utbildningspolitiken har behandlats någorlunda utförligt i 

föregående studie, då det ideligen, och därtill i mycket explicita ordalag hänförs till 

just detta område. Att tala om en tydligt formulerad kulturpolitik vid åren kring förra 

sekelskiftet vore antagligen att säga lite för mycket. Möjligtvis kan ovan berörda 

civiliserande av arbetarklassen sägas vara en outsagd form av kulturpolitik, i vilken 

folkbiblioteket därtill ges tämligen stort utrymme. En närmare kartläggning av 

nämnda institutions plats inom det socialpolitiska området, och då med 

tydligare förankring i den liberala politiska rationalitet vilken Kaveh (2006) studerat, 

skulle kunna vara både välbehövlig och intressant. En ansträngning i denna riktning 

har redan gjorts av Torstensson (2009, s.43ff), då denne i antologikapitlet ”Popular 

adult education in Sweden in the 19th and early 20th centuries: 'social question' or a 

'question of education'?” presenterat en överskådlig analys av biblioteksfrågans i 

relation till social- respektive utbildningspolitiken. 

 

Att människan bör lära av historien är ett påstående som blivit till en närmast 

oemotsäglig princip. Det har därtill begagnats i sådan utsträckning, i form av såväl 

oprecis plattityd som låttitel, att det slitits och nötts och kommit att bli ett förenklat 



 

 100 

yttrande med minst sagt oklar innebörd. För somliga kan det syfta på att 

mänskligheten helt enkelt bör ta lärdom av historiska misstag för att inte behöva 

upprepa desamma, medan det för proggbandet Knutna nävar snarare tycks handla 

om en mer specifik insikt i att splittringen mellan KFML och KFML(r) var bra och 

nödvändig, att ”småborgarrevisionisterna och skrivbordsradikalerna i sosse-KFML” 

aldrig kan bygga partiet, samt att ”förbundet stärks av kampen mot högeravvikelser” 

(Kokk, 2006). För egen del kan sagda axiom sägas bära på den betydelsen, att 

historiska studier genom de perspektiv dessa kan ge, vidare kan verka för att 

förklara också samtidens plats i mer övergripande skeenden, men utan att för den 

sakens skull förenkla sagda förlopp.  

 

Även utgångspunkten för föregående studie har utformats med den ambitionen att 

åtminstone i någon mån i förlängningen relatera dagens folkbiblioteksväsende till 

dåtidens dito. Detta kan åstadkommas, exempelvis genom ett ifrågasättande av den 

allmänt utbredda förståelsen för folkbiblioteket, som en institution vilken sedan 

länge genomsyras av vagt formulerade demokratiska ideal. Med detta naturligtvis 

inte sagt att samtidens folkbibliotek bör lastas för de kuvande tendenser vilka blir 

uppenbara i studiet av historiens motsvarighet. Snarare kan en sådan kritik i bästa 

fall bidra till ett utpekande av de diskursiva döda vinklar vilka Skouvig (2007, s.226) 

berör, och därmed också till konstruerandet av en mer sanningsenlig självbild inom 

biblioteksväsendet. En förmån vilken i min mening framstår som än mer värdefull, är 

den som utgörs av att en jämförelse mellan nutidens respektive dåtidens 

förhållanden görs tänkbar. Då ett kontextualiserande av det förflutna lättare låter sig 

göras, kan därmed även en kritisk betraktelse av dagens biblioteksväsende, och dess 

relation till samhället och dess konstitution i stort åstadkommas. Utan att på något 

sätt vilja göra gällande att dagens förhållanden är att likställa med de som rådde vid 

sekelskiftet omkring år 1900, kan vissa antaganden göras angående folkbibliotekets 

funktion även idag.  

 

Att kommuner, landsting, och stat skulle vara beredda att finansiera 

biblioteksverksamhet utan att få något i utbyte förefaller för mig som en ganska naiv 

tanke. Snarare bör bekostandet av landets folkbibliotek i min mening betraktas som 

en investering, från vilken man väntar sig vissa utfall. Ett antal av dessa resultat kan 

förvisso sägas vara av mer eller mindre allmännyttig karaktär. Däribland kan nämnas 
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vinster som högre grad av läsning, informationstillgång och ett allmänt 

välbefinnande. En förklaring bestående av endast dessa och liknande komponenter 

är dock alltjämt ofullständig. På sätt liknande de som folkbibliotekets tillblivelse kan 

betraktas som utgörande en del i kapitalismens förändring till en organiserad form, 

kan också dagens folkbibliotek förstås som en del i kapitalismens alltjämt 

fortlöpande transformering.  Med ett sådant synsätt kan även den nyligen 

presenterade omvärldsrapporten Den femte statsmakten: bibliotekens roll för 

demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering (2017), och dess framhållande 

av livsångt lärande och digital literacy bland mycket annat, läsas som en uppmaning 

till folkbiblioteket att arbeta för frambringandet av medgörliga och goda 

samhällsmedborgare, tillika för dagens förhållanden effektiva arbetare. För att 

återknyta till den svepande uppmaningen om att ”lära av historien” så vore det, inte 

minst med studiens utgångsläge svårt att framställa resultaten som användbara i den 

meningen att de skulle kunna användas för att lösa en specifik situation eller ett 

problem. Snarare bör de betraktas som ett i all ödmjukhet framställt bidrag till en 

sedan flera decennier pågående gärning, med målet att nyansera förståelsen för 

folkbibliotekets samhälleliga funktion, i en historisk såväl som i en samtida kontext.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 102 

Käll- och litteraturförteckning: 
 

Källor: 

Bidrag till Sveriges officiella statistik, Ser H, H, Kungl. Maj:ts befallningshafvandes 

femårsberättelser 1896-1900, Sammandrag 

 

Bidrag till Sveriges officiella statistik, Ser H, H, Kungl. Maj:ts befallningshafvandes 

femårsberättelser 1901-1905, Sammandrag 

 

Dalin, A. (1898). Om våra folkbibliotek. Verdandi : tidskrift för ungdomens målsmän 

och vänner i hem och skola, 1898(16):3, s. 113–129. 

 

Folkskolans vän. (1899, 1903). 

 

Hildebrand, K. (1899). Folkbildning och folkbibliotek. Nordisk tidskrift för vetenskap, 

konst och industri, 1899(22):3, s. 205–226. 

 

Kastman, C. (1899). Folkbibliotek. Tidskrift för folkundervisningen, 1899(18):1, s. 6–

15. 

 

Riksdagens skrifvelse till konungen i anledning af väckt motion till Kungl Maj:t med 

begäran om utarbetande och framläggande af förslag till en svensk utvandringslag. 

(1912) Riksdagens Skrifvelser, 1912, Nr 229, 14:e samlingen, 2:a bandet 

 

Social tidskrift : organ för studenter och arbetare. (1901-1903). 

 

Steenberg, A. S. (1902). Om folkbibliotek. (R. Fehr, Övers.). Stockholm: Bonnier. 

 

Svensk läraretidning : illustreradt veckoblad för folkundervisningen. (1903). 

 

Söderberg, V. (1901). Sveriges sockenbibliotek och öfriga anstalter för folkläsning. 

Stockholm: Norstedt. 

 



 

 103 

Westman, K. G. (1903). Om statsanslag till folkbibliotek. Ekonomisk Tidskrift, 5, 289–

302. https://doi.org/10.2307/3436828 

Litteratur: 

A. S. Popowich. (2010). The Politics of Public Library History. Dalhousie Journal of 
Interdisciplinary Management, 3(1). https://doi.org/10.5931/djim.v3i1.27 
 
Andersdotter, K. (2017). Det hållbara informationssamhället Internationella 

perspektiv på det svenska biblioteksväsendets utmaningar och möjligheter. I E. 

Fichtelius, E. Enarson, K. Hansson, J. Klein, & C. Persson (Red.), Den femte statsmakten 

Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. 

[Stockholm]: Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi. 

 

Andersson, D. (2009). Folkbibliotek makt och disciplinering : en genealogisk studie av 

folkbiblioteksområdet under den organiserade moderniteten. Stockholm: Pedagogiska 

institutionen, Stockholms universitet. Hämtad från 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-30672 

 

Atlestam, I., Bergmark, M., & Halász, E. (1997). Fullbokat : Göteborgs folkbibliotek 

1862-1997. Göteborg: Göteborgs stadsbibl. 

 

Bacchi, C. L. (2009). Analysing policy : what’s the problem represented to be? Frenchs 

Forest, N.S.W.: Pearson. 

 

Berg, A., & Edquist, S. (2017). The capitalist state and the construction of civil society: 

public funding and the regulation of popular education in Sweden, 1870-1991 (1st ed 

2017.). Cham: Springer Palgrave Macmillan. 

 

Berggren, H. (1995). Seklets ungdom : retorik, politik och modernitet 1900-1939. 

Stockholm: Tiden. 

 

Black, A. (1989). The English Public Library as an Agency for Social Stability c. 1850-

1919. 

 

https://doi.org/10.2307/3436828
https://doi.org/10.5931/djim.v3i1.27
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-30672


 

 104 

Black, A. (2000). Skeleton in the Cupboard: Social Class and the Public Library in 

Britain Through 150 Years. Library History, 16(1), 3–12. 

https://doi.org/10.1179/lib.2000.16.1.3 

 

Black, A. (2005). The Library as Clinic: A Foucauldian Interpretation of British Public 

Library Attitudes to Social and Physical Disease, ca. 1850-1950. Libraries & Culture, 

40(3), 416–434. 

 

Buschman, J. E. (2016). The Social as Fundamental and a Source of the Critical: Jürgen 

Habermas. I R. Wodak & M. Meyer (Red.), Methods of critical discourse studies (3:e 

uppl.). Los Angeles: SAGE. 

Crawford, J. C. (1996). The library and the rural community. I M. Kinnell & P. Sturges 

(Red.), Continuity and innovation in the public library : evolution of a social institution. 

London: Library Association Publ. 

 

Fichtelius, E., Enarson, E., Hansson, K., Klein, J., & Persson, C. (2017). Den femte 

statsmakten : bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och 

digitalisering. [Stockholm]: Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi. 

 

Fredriksson, V., & Sörensen, A. (1942). Svenska folkskolans historia. D. 3, Det svenska 

folkundervisningsväsendet 1860-1900. Stockholm 

 

Frenander, A. (2012). Statens förhållande till folkbiblioteken, 1912-2012. I J. 

Lindberg & A. Frenander (Red.), Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under 

hundra år (s. 15–88). Valfrid. 

 

Frykman, J., & Löfgren, O. (1979). Den kultiverade människan. Lund: LiberLäromedel. 

 

Gellner, E. (1997). Stat, nation, nationalism. (H. Dalén, Övers.). Nora: Nya Doxa. 

 

Gustavsson, B. (1991). Bildningens väg: tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 

1880-1930. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

 

https://doi.org/10.1179/lib.2000.16.1.3


 

 105 

Hammarström, P. (2016). ”Judar öfversvämma landet” : Den judiska gårdfarihandeln 

i Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser 1865–1905 (s. 25–50). Nordic 

Academic Press. Hämtad från http://miun.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1051323 

 

Hansson, J. (1998). Om folkbibliotekens ideologiska identitet : en diskursstudie. Borås : 

Valfrid 

 

Hansson, J. (2005). Det lokala folkbiblioteket : förändringar under hundra år.  

Linköping: Mimer, Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet : 

 

Herdenberg, G. (2012). Editorial: A brand new magazine. Scandinavian Library 

Quarterly, 45(1). Hämtad från http://slq.nu/?article=volume-45-no-1-2012-14 

 

Kaveh, S. (2006). Det villkorade tillståndet Centralförbundet för Socialt Arbete och 

liberal politisk rationalitet 1901–1921. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 

Hämtad från http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:168320/FULLTEXT01.pdf 

 

Kilander, S. (1991). Den nya staten och den gamla : en studie i ideologisk förändring = 

The new state and the old : ideological change in Sweden 1850-1910. Uppsala : Univ. ; 

 

Kristiansson, M. R., & Skouvig, L. (2008). Libraries in Society. I 16th BOBCATSSS 

Symposium 2008 (s. 186–194). (Zadar, Croatia, 28.01.2008 - 30.01.2008) 

http://dx.doi.org/10.18452/1299 

 

Larsson, J. (1981). En ny nationell effektivitet. Några perspektiv på svensk historia 

1895-1920. I K. Åmark (Red.),v Teori- och metodproblem i modern svensk 

historieforskning : en antologi. Stockholm: LiberFörlag. 

Lundgren, L., Myrstener, M., & Wallin, K. E. (2015). Böcker, bibliotek, bildning : Valfrid 

Palmgren Munch-Petersens liv och verk. Stockholm: Stockholmia. 

 

Marx, K., & Engels, F. (2004). Kommunistiska manifestet. Linköping: Nixon. 

 

http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1051323
http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1051323
http://slq.nu/?article=volume-45-no-1-2012-14
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:168320/FULLTEXT01.pdf
http://dx.doi.org/10.18452/1299


 

 106 

Nilsson, T. (2002). Högern och makten över moderniteten. I Arbetarhistoria (Vol. 

2002(26):3/4 ( nr 103/104), s. 13–18). Arbetarhistoria. 

 

Olsson, M. R. (2016). Michel Foucault: Discourse, Power/ Knowledge, and the Battle 

for Truth. I R. Wodak & M. Meyer (Red.), Methods of critical discourse studies (3:e 

uppl.). Los Angeles: SAGE. 

 

Raber, D. (2016). Hegemony, Historic Blocs, and Capitalism: Antonio Gramsci in 

Library and Information Science. I R. Wodak & M. Meyer (Red.), Methods of critical 

discourse studies (3:e uppl.). Los Angeles: SAGE. 

 

Runeby, N. (1974). ’Varken fågel eller fisk’. Om den farliga halvbildningen. I 

S.Lindroth,, G.Eriksson, T.Frängsmyr, & M. von Platen, (Red). Vetenskapens träd : 

idéhistoriska studier tillägnade Sten Lindroth 28.XII. 1974. Stockholm: Wahlström & 

Widstrand. 

 

Rydbeck, K. (2017). Folkbibliotek makt och disciplinering. En genealogisk studie av 

folkbiblioteksområdet under den organiserade moderniteten (Recension). Dansk 

Biblioteksforskning, 6(1), 49–52. 

 

Skouvig, L. (2007). The construction of the working-class user: Danish free public 

libraries and the working classes, 1880–1920. Library History, 23(3), 223–238. 

https://doi.org/10.1179/174581607x233850 

 

Thors, J. (2004). Folkbibliotek i nationens tjänst. Nationalismen och dess inverkan på 

framväxten av en svensk bibliotekspolitik. Hämtad från http://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:213329 

 

Torstendahl, R. (1986). Socialdemokratins roll i industrikapitalismens utveckling. 

Arbetarhistoria, Meddelanden från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 6–15. 

 

Torstendahl, R., & Nybom, T. (1989). Byråkratisering och maktfördelning. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

https://doi.org/10.1179/174581607x233850
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:213329
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:213329


 

 107 

Torstensson, M. (1996). Att analysera genombrottet för de moderna 

folkbiblioteksidéerna : exemplet Sverige och några jämförelser med USA. Göteborg: 

Avd. för biblioteks- och informationsvetenskap, Univ. 

 

Torstensson, M. (2008). Workers and Libraries. 16th BOBCATSSS Symposium 2008 

(s.354–370). (Zadar, Croatia, 28.01.2008 - 30.01.2008) 

http://dx.doi.org/10.18452/1316 

 

Torstensson, M. (2009). Popular adult education in Sweden in the 19th and early 

20th centuries: ”social question” or a ”question of education”? I B. J. Hake & F. F. Laot 

(Red.), The social question and adult education = La question sociale et l’éducation des 

adultes : European perspectives in the 19th and 20th centuries = perspectives 

européennes, Xixe - Xxe siecles. Frankfurt am Main: Peter Lang. 

 

Torstensson, M. (2012). Framväxten av en statlig folkbibliotekspolitik i Sverige. I J. 

Lindberg & A. Frenander (Red.), Styra eller stödja? Svensk folkbibliotekspolitik under 

hundra år (s. 89–134). Valfrid. 

 

Tynell, K. (1931). Folkbiblioteken i Sverige. Stockholm: Norstedt. 
 

Williams, R. V. (1981). The Public Library as the Dependent Variable: Historically 

Oriented Theories and Hypotheses of Public Library Development. The Journal of 

Library History (1974-1987), 16(2), 329–341. 

 

Winther Jørgensen, M., & Phillips, L. (2002). Discourse analysis as theory and method. 

London: Sage.  

Hemsidor: 

Föreningen Heimdal, u.å, Om oss, http://heimdal.nu/om-foreningen-heimdal/, 

(Hämtad 2017-12-24)  

 

Göteborgs universitetsbiblbiotek, 2012 Anna Sandström, Kvinnors kamp för kunskap, 

biografier, 

http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/kunskap/biografier/sandstrom.xml,  

(Hämtad: 2017-12-23). 

http://dx.doi.org/10.18452/1316
http://heimdal.nu/om-foreningen-heimdal/
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/kunskap/biografier/sandstrom.xml


 

 108 

 

Kokk, Enn, 2006, Lär av historien, [Blogg], 16 mars,  

http://enn.kokk.se/?page_id=70 

(Hämtad 2017-12-27) 

 

Letterstedtska föreningen, u.å Om Nordisk Tidskrift, 

http://www.letterstedtska.org/nordisk-tidskrift/,  

(Hämtad 2017-12-27) 

 

Nationalencyklopedin, u.å, Statare 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/statare,  

(Hämtad 2017-12-27). 

 

Projekt Runeberg, 2017, Tema Verdandis småskrifter,  

http://runeberg.org/tema/verdandi.html 

(Hämtad 2017-12-24) 

 

Projekt Runeberg, 2013, Tidskrift för folkundervisningen, 

http://runeberg.org/tidsfolkun/ 

(Hämtad 2017-12-27). 

 

Riksarkivet, u.å, Kastman, släkt, Svenskt biografiskt lexikon, urn:sbl:12399, 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12399,  

(Hämtad 2017-12-27). 

 

Riksförbundet Kristen Fostran, u.å, Om RKF,  

http://www.kristenfostran.org/?page_id=2 

(Hämtad 2017-12-13) 

 

 

http://enn.kokk.se/?page_id=70
http://www.letterstedtska.org/nordisk-tidskrift/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/statare
http://runeberg.org/tema/verdandi.html
http://runeberg.org/tidsfolkun/
https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/12399
http://www.kristenfostran.org/?page_id=2

	Inledning
	Syfte
	Disposition

	Uppsatsen inleds med en forskningsöversikt, där sådant som tidigare skrivits om det allmänna bibliotekets roll i samhällsförändringar, i såväl en svensk som en internationell kontext. I det efterföljande kapitlet ges en överblick över sådana teorier...
	Efter detta följer den huvudsakliga delen av uppsatsen, som utgörs av själva undersökningen. Denna är i sin tur uppdelad i sju kapitel. Det första av dessa, kallat Staten, samhället och folkbiblioteket behandlar den diskursiva och samhälleliga utveck...
	I det sista avsnittet återfinns en sammanfattning av studiens resultat, och de svar som de ställda frågeställningarna kan bemötas med. Därtill presenteras ett antal allmänna reflektioner kring dessa, såväl som sådant som inte framkommit genom undersök...
	Forskningsöversikt

	En av de forskningsinsatser som ligger närmast området för denna undersökning, vad gäller övergripande ämnesval såväl som metodologisk ingång och teoretiskt perspektiv är Magnus Torstenssons. Densamme har i ett antal artiklar, antologikapitel samt en ...
	Den engelska bibliotekshistorikern Alistair Black har varit tongivande för den forskning som på senare år bedrivits kring bibliotekshistoria, och då med ett perspektiv som tar hänsyn även till omkringliggande sociala, ekonomiska och politiska faktore...
	Agency for Social Stability c. 1850-1919 (1989), såväl som i den mer översiktliga genomgången ”Skeleton in the Cupboard: Social Class and the Public Library in Britain Through 150 Years” (2013). Genomgående för båda, och för den delen merparten av Bl...
	Även Dan Andersson, som är utbildad bibliotekarie men varit knuten till Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet vid tiden för sin avhandlings tillblivande, har genom framläggandet av denna bidragit till en bibliotekshistoria med tydliga ...
	Ett perspektiv liknande Anderssons, i den meningen att det är starkt knutet till Foucault och dennes syn på makt och disciplinering, används av Samuel Edquist och Anne Berg, i The Capitalist State and the Construction of Civil Society: Public Funding ...
	Med detta sagt, och utan att hysa några direkta pretentioner gällande min studies potential som banbrytande bidrag till det bibliotekshistoriska fältet i stort i form av  helt nya fynd eller iakttagelser, hoppas jag ändå att mina samlade avväganden r...
	Teori och metod
	Frågeställningar
	Urval och begränsningar
	Presentation av källorna


	1. Staten, samhället och folkbiblioteket
	Som en kontrast till denna märkbara, dock inte odelade nedslagenhet kan ställas påföljande sammanställning, då rörande åren 1901-1905. I denna märks en tillväxt i den gryende optimism vilken kan utläsas ur ovanstående stycke.
	Det växande intresse för folkbildningsarbete, som under senare tid gifvit sig till känna, har spridts till allt vidare kretsar. I städerna hafva sedan äldre tider befintliga stadsbibliotek försetts med ny litteratur och nya folkbibliotek upprättats, ä...
	För att åtminstone en del av de omständigheter vilka bidragit till den uppkomna ovan beskrivna situationen ska förstås, krävs dock att följande redogörelse tar sin början i diskussionen rörande sockenbibliotekens administrativa tillhörighet, och uppde...
	Att undanröja ovissheten
	I Statsmakternas hägn
	Den unga folkbildningsrörelsen
	Bildade och obildade
	Ideologisk fördröjning
	Icke längre fråga om, utan hur

	2. Folkbiblioteket som nationellt projekt
	Rummet med de många fönstren
	Internationell konkurrens

	3. Ett större folkbildningsprojekt
	Fullständighet i folkbildningsarbetet
	Folkskolan som investering
	Bildningens helhet
	Kort om politisk rationalitet

	4. Den sociala frågan
	Landet
	Emigration
	Staden

	5. Arbetare av en fullkomligare typ
	Ökade kunskaper
	Språkets nivellering

	6. Gemensamma strävanden
	Må de härskande klasserna darra
	Arbetarna har intet fädernesland

	7. Från slaf till medborgare
	Den nya socialdemokratin
	Politiska sanatorier

	Sammanfattande diskussion
	Käll- och litteraturförteckning:
	Källor:
	Litteratur:
	Hemsidor:


