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 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att ge en bild av tre lokala bibliotek, Degerfors sockenbibliotek, 

ett studiecirkelbibliotek tillhörande IOGT-logen Vindelns hopp, samt ABF-biblioteket i 

Granö, i nuvarande Vindelns kommun vid 1900-talets första decennier och deras bokbestånd 

sett i ljuset av den sociala och historiska kontext som de befann sig i. I denna kontext ingår de 

olika ideologier och diskurser som präglade de olika bibliotekstyper som de tre biblioteken 

representerade, men också de lokala förhållandena. Uppsatsens frågeställningar är: hur såg 

den sociala och historiska kontexten ut på ett nationellt plan? Hur såg den regionala och 

lokala kontexten ut? Och slutligen hur avspeglas dessa förhållanden i de tre undersökta 

bibliotekens bokbestånd? De tre biblioteken var lokaliserade i Vindelns kommun, tidigare 

Degerfors socken, i Västerbottens inland. De olika bibliotekstyperna som biblioteken 

representerar är sockenbiblioteket samt två former av studiecirkelbibliotek; det ena drivs av 

IOGT som är en del av nykterhetsrörelsen och det andra drivs av ABF, som är en del av 

arbetarrörelsen. Uppsatsens teori och metod har en grund i kunskapssociologi, hermeneutik 

och diskursanalys. Det visar sig att dessa bibliotekstyper var för sig är något splittrade vad 

gäller ideologiskt innehåll, men att det går att urskilja olika diskurser om bildning, samhälle 

och ideologi som är representerade i olika grad och på olika sätt i de olika biblioteken. De 

lokala förhållandena skiljer sig både från de nationella och de regionala i Umeå och 

Holmsund främst på det sättet att det perifera läget gör att utvecklingen kommit senare. 

Bokbestånden och utlåningen i biblioteken avspeglar på många sätt både de ideologiska 

riktningar och diskurser som tidigare påvisats, samt i viss mån också de lokala förhållanden 

som funnits. 
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1. Inledning 

Det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet var den tid då vårt moderna samhälle skulle 

formas. De olika politiska ideologierna, folkrörelserna, industrialiseringen, urbaniseringen 

och demokratiseringen kom att växa fram och förändra det svenska samhället. Biblioteken 

stod mitt i den här utvecklingen. Valfrid Palmgrens utredning om de svenska biblioteken 1911 

pekar ut den bristfälliga kvaliteten på de svenska socken- och arbetarbibliotek som då fanns, 

och hon propagerar för det moderna folkbiblioteket av amerikansk modell. Men en annan 

modell som etablerar sig denna tid är studiecirkelbiblioteket. Bibliotek som skapas och drivs 

av nykterhets- och arbetarrörelsen och som används som ett nav i medlemmarnas 

självbildning, genom läsning och diskussioner. Längre fram på nittonhundratalet kommer 

dessa socken- och cirkelbibliotek ombildas till, eller slås samman med, det moderna 

folkbiblioteket i folkhemmet. Det som intresserar mig med den här frågan är att det fanns så 

många olika diskurser och riktningar i de olika bibliotekstyperna och de rörelser som de var 

en del av, men att de ändå till slut skulle förena sig i det svenska folkbiblioteket. Där fanns 

idéer från höger om den ”farliga halvbildningen” och rädslan för att proletärerna skulle läsa 

revolutionära skrifter och utgöra ett hot. Från liberalt håll önskade man en förnuftig 

upplysning av folket, men gällde det alla? Och där fanns socialisterna, med sin tro på 

arbetarbildning som ett medel för att kunna ta makten över produktionsmedlen. Dessa frågor 

har behandlats tidigare inom BIV- ämnet och de arbeten som ligger närmast innehållsmässigt 

är Torstensson (1996) och Hansson (1998). Det sätt min uppsats skiljer sig från dessa arbeten 

och gör den relevant är att den mot den nationella bakgrunden visar ett lokalt exempel, tre 

bibliotek i Degerfors socken, nuvarande Vindelns kommun, samt att den analyserar deras 

bokbestånd. Torstensson visar andra lokala exempel i sin avhandling men just Vindeln har det 

inte skrivits mycket om. Det enda tidigare verket om bibliotekshistoria i Vindeln som jag 

funnit är ett specialarbete från Bibliotekshögskolan i Borås från 1978, och det har inte haft 

samma fokus, frågeställningar eller källmaterial som min uppsats har. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ge en bild av tre lokala bibliotek: Degerfors sockenbibliotek, 

ett studiecirkelbibliotek tillhörande IOGT-logen Vindelns hopp samt ABF-biblioteket i 

Granö, i nuvarande Vindelns kommun vid 1900-talets första decennier och deras bokbestånd 

sett i ljuset av den sociala och historiska kontext som de befann sig i. Vad jag avser med 

denna kontext är den nationella biblioteksutvecklingen och de lokala förutsättningarna. Att 

det blev Degerfors socken, nuvarande Vindeln kommun, beror på att jag funnit material ifrån 

flera olika tidiga bibliotek där, och att mycket av detta material inte använts tidigare i något 

akademiskt arbete. De bibliotek som jag funnit material från är ett sockenbibliotek, ett ABF-

bibliotek och ett IOGT-bibliotek. Dessa tre bibliotek har tre olika rörelser/organisationer 

bakom sig. Sockenbiblioteket är en del av det officiella samhället, kyrkan och staten. ABF, 

arbetarnas bildningsförbund är arbetarnas egen organisation och IOGT, internationella 

godtemplareorden, är en del av nykterhetsrörelsen.  

 

Frågeställningar 

Undersökningen är uppdelad i tre delar, där den sista delen är den egentliga 

huvudundersökningen. Varje del har sin egen frågeställning, men de två första fungerar som 

en bakgrund och kontext till den sista. Den första delen ska besvara frågan: 

Hur såg den historiska och sociala bakgrunden ut för de tre bibliotekstyperna; 

sockenbiblioteket, ABF-biblioteket och IOGT-biblioteket? Och vilka diskurser om samhället 

och bildningen finns inom de olika biblioteken? 

Den andra delens frågeställning är: Vad fanns det för lokala och regionala faktorer som 

påverkade de tre biblioteken och hur såg den lokala bibliotekssituationen ut? 

Den tredje delens frågeställning lyder: Vad berättar det empiriska materialet, bokbestånden 

och lånelistorna om de tre biblioteken och hur återspeglas de två tidigare frågeställningarna i 

detta material? 
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Avgränsningar 

En avgränsning är tidsmässig, bakåt sträcker sig uppsatsen till artonhundratalets mitt, med 

några få undantag där jag går ännu längre för att förklara vissa fenomens ursprung. Framåt går 

gränsen vid 1936 då det sista bokbeståndet i min undersökning är upptecknat. Uppsatsens 

kronologiska fokus är tiden då dessa bokbestånd upptecknades, 1909-1936. 

 

Tidigare forskning 

Forskningen om biblioteks- och bildningshistoria är utpräglat tvärvetenskaplig och finns 

därför följaktligen inom olika vetenskapsgrenar. Den forskning som jag utgått ifrån är först 

och främst ifrån biblioteks- och informationsvetenskap men också ifrån litteratursociologi, 

idéhistoria och historia. Jag börjar min genomgång av den tidigare forskningen med två verk 

inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

Den forskning som ligger allra närmast mitt eget uppsatsarbete, vad gäller nationella 

biblioteksideologier och diskurser, är Joacim Hanssons licentiatavhandling: Om 

folkbibliotekens ideologiska identitet: En diskursstudie (Hansson 1998). Hansson gör en 

diskursanalys utifrån tre texter som är centrala för skapandet av det svenska folkbiblioteket 

för att därigenom klarlägga dess ideologiska identitet. Vad han kommer fram till är att 

folkbiblioteket övertar mycket av den konservativa diskurs som präglade sockenbiblioteket. 

Ett viktigt verk om biblioteksutvecklingen vid sekelskiftet är Magnus Torstenssons 

avhandling: Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna från Göteborgs 

universitet 1996. Torstenssons fokus och frågeställning gäller dock just det moderna 

folkbiblioteket och inte sockenbiblioteket eller studiecirkelbiblioteket. Han menar ändå att 

sockenbiblioteket är föregångare till det svenska folkbiblioteket, och det avhandlas inom den 

historiska bakgrunden för det moderna folkbiblioteket. En av Torstenssons teoretiska 

utgångspunkter är att det finns två perspektiv som man kan se utvecklingen av folkbiblioteket  

utifrån. Det ena är ett strukturperspektiv, där man ser på hur verkligheten ser ut politiskt, 

ekonomiskt, socialt m.m. Det andra är ett aktörsperspektiv, där man ser på vilka som agerar 

och varför. Torstensson visar hur den anglo-amerikanska modellen med ”public library” 
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väckte allt mer intresse i Sverige under åren 1890-1915 och fick fotfäste (Torstensson, 1996, 

s. 42, 116). 

En tidig historieskrivning över svensk bibliotekshistoria är Knut Tynells Folkbiblioteken i 

Sverige. Den är skriven redan 1931 och ger en god bild av utvecklingen av sockenbibliotek på 

artonhundratalet, men den har också ett speciellt värde i beskrivningen av de stora 

förändringarna efter sekelskiftet i och med att Tynell själv då var verksam och hade en stor 

insikt i skeendet i egenskap bl. a. av att han var medlem i Biblioteksbladets redaktion från 

starten 1916 (Tynell, 1931). 

Kerstin Rydbecks avhandling i litteratursociologi Nykter läsning: Den svenska 

godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925, behandlar läsningens roll inom IOGT. En av 

hennes teoretiska utgångspunkter är att nykterhetsrörelsen var en motoffentlighet till den 

borgerliga offentligheten som Jürgen Habermas skriver om (Rydbeck, 1995). En annan som 

intresserat sig för Habermas begreppsbildning är historikern Lennart Karlsson vid Växjö 

universitet. I avhandlingen Arbetarrörelsen, Folkets Hus och offentligheten i Bromölla 1905-

1960 använder han sig av denna begreppsvärld för att formulera en egen teori om 

arbetarrörelsen som en deloffentlighet. Karlsson tar upp de många kritiska tankar som finns 

om Habermas teori, men han menar att Habermas bild av den borgerliga offentligheten ska 

ses som en idealbild och att inte ens Habermas själv ansåg att den hade fullt förverkligats 

(Karlsson, 2009, s. 50). Både Karlsson och Rydbeck tar upp biblioteken inom respektive 

folkrörelse, men Rydbeck är den som går mest in på bokbestånd och vilken slags böcker som 

lästes. Båda dessa avhandlingar är av intresse för min uppsats genom att de analyserar 

bibliotek och studiecirklar inom de två olika folkrörelser som även står bakom två av de 

bibliotek som jag analyserar. Men också genom att jag i uppsatsen diskuterar offetlighetsteori.  

Det finns några arbeten som även behandlar den bibliotekshistoriska utvecklingen i ett lokalt 

perspektiv här i Västerbotten, vilket gör dem intressanta för mitt arbete från ytterligare en 

synvinkel genom att fungera som lokalt jämförelsematerial. Den skötsamme arbetaren: Idéer 

och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930 av idéhistorikern Ronny 

Ambjörnsson (1998) handlar om arbetare i sågverkssamhället Holmsund 1880-1930 och deras 

bildningssträvan. Ett av bokens avsnitt beskriver studiecirkelverksamheten och biblioteket i 

IOGT-logen ”Skärgårdsblomman”. Ambjörnsson analyserar där bokbeståndet och utlåningen. 

Ytterligare ett idéhistoriskt lokalt arbete är doktorsavhandlingen Den bildade borgaren: 

Bildningssträvan och folkbildning i en norrländsk småstad av Björn Olsson (1994). 
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Avhandlingen beskriver bildningssträvan i Umeå från 1600-talet, men bokens närstudie och 

fokus behandlar biblioteks- och läseföreningen Minerva i Umeå mellan 1903 och 1912, det 

var Minervas bibliotek som senare skulle ombildas till Umeå stadsbibliotek. 

Det finns också ett specialarbete från Bibliotekshögskolan i Borås från 1979 som behandlar 

biblioteken i Vindeln: Vindelns folkbibliotek och dess ursprung av Gunnis Karlsson 

(Karlsson, 1979). Arbetets tyngdpunkt ligger i utlåningsstatistik från församlingsbiblioteket 

och folkbiblioteket samt intervjuer/samtal med personer som varit med och drivit de olika 

studiecirkelbiblioteken i kommunen. Dessa intervjuer har varit en stor tillgång för mitt arbete 

nu 35 år senare när dessa inblandade personer är döda. 

Det tillkommer även ett flertal andra verk om bildning och bibliotek som har betydelse för 

min analys och dessa presenteras fortlöpande i texten. 

 

Teori och begrepp 

Att skilja på det teoretiska och metodologiska är inte alltid helt lätt. Men en grund för mitt 

uppsatsskrivande har varit tanken att för att kunna förstå och förklara något så måste man se 

det objektet eller företeelsen utifrån den kontext som det befinner sig i, de sociala, historiska 

och kulturella förutsättningarna runt om. Detta blir både en del av mina teoretiska 

utgångspunkter samt också en del av min metod. En inspirationskälla för detta tänkande har 

varit det kunskapssociologiska förhållningssätt som präglar bl. a. Asa Briggs och Peter Burkes 

bok A social history of the media (2009). En annan är den hermeneutiska tradition som flera 

av verken inom den tidigare forskningen rör sig inom, bland annat Joacim Hanssons och 

Magnus Torstenssons avhandlingar (Hansson kombinerar hermeneutiken med diskursanalys 

medan Torstensson kombinerar den med kunskapssociologi). Jag tar främst fasta på 

hermeneutikens vilja att tolka det lilla utifrån det stora. Man talar om den hermeneutiska 

cirkeln, för att förstå helheten måste man förstå dess delar. Per-Johan Ödmans Tolkning, 

förståelse, vetande; Hermeneutik i teori och praktik (Ödman, 2007), ger en god inblick i den 

hermeneutiska traditionen. En tredje inspirationskälla är Michel Foucault och hans variant av 

diskursanalys. Genom att leta efter de diskurser som råder inom det område jag vill undersöka 

så blottlägger jag kärnan i det undersökta materialet. Diskurserna måste ses utifrån de 

sammanhang de verkar inom, ”episteme” (Hansson, 1998, s.16-17). Dessutom tar jag till mig 
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av Foucaults syn på maktaspekten som kommer fram i Diskursens ordning (Foucault, 1993), 

min uppsats har delvis ett maktperspektiv som grund. 

Vad gäller maktperspektiv så finns det också andra teoretiska begrepp och perspektiv inom 

den tidigare forskningen som jag ser nytta av att diskutera i min undersökning. Ett av dem är 

det offentlighetsteoretiska. Det har sin grund i Jürgen Habermas teori om den borgerliga 

offentligheten. Teorin lanserades med boken Borgerlig offentlighet som kom ut på tyska 

1962. Habermas menar att när den moderna staten växte fram på sjuttonhundratalet, och 

ersatte det söndervittrande feodala samhället, så uppstod det en oppositionell grupp gentemot 

statsmakten, och den gruppen bestod av den växande borgarklassen. De dominerade den 

växande kapitalistiska ekonomin, men hade inget inflytande inom statsmakten. Genom att 

skapa egna arenor såsom tidningar, kaffehus och salonger så skapade de sig en egen 

offentlighet, och kunde därigenom påverka samhällsutvecklingen. Habermas myntar också 

begreppen motoffentlighet och plebejisk offentlighet, men han utvecklar inte dessa begrepp 

nämnvärt (Habermas, 1984). Med plebejisk anspelar Habermas på de lägre klasserna i det 

antika Grekland. Det är ifrån Grekland han utgår i sin historieskrivning om det offentliga och 

mycket av terminologin hämtas därifrån. Genom att se på de svenska folkrörelsernas 

strävanden som en form av skapande av egna offentligheter så blir denna teori intressant för 

min uppsats. Det är på det sättet som Kerstin Rydbeck tänker i Nykter läsning (Rydbeck, 

1995), när hon ser på IOGT:s litterära institution som en ”motoffentlighet” och Karlsson i sin 

avhandling när han talar om ABF som en ”deloffentlighet” (Karlsson, 2009).  

Ett annat teoretiskt begrepp med tonvikt på maktaspekten som jag tagit fasta på är Gramscis 

hegemonibegrepp. Marion Leffler förklarar Gramscis hegemonibegrepp i sin avhandling 

Böcker, bildning, makt: Arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund och 

Helsingborg 1860-1901 (Leffler, 1999). I det kapitalistiska samhället är det borgarklassen 

som är ledande, den är hegemonisk, men de styr inte bara med ekonomiska medel och våld, 

de styr också genom att överföra sin kulturella syn på de lägre klasserna. Gramsci såg det 

sociala som den viktigaste delen av denna makt och att den ständigt måste reproduceras för att 

upprätthållas. Dessutom krävs ett sorts samtycke från de människorna man styr över, så 

makten är aldrig total. Det finns en möjlighet att skapa en mothegemonisk världsbild (Leffler, 

1999, s.53-54). I Sockenbiblioteket - ett folkbildningsinstrument i 1870-talets Sverige ser Nils 

Åke Sjösten sockenbiblioteket som en praktik av hegemonisk reproduktion, alltså ett sätt för 

borgarklassen att få över sina ideal på arbetare och bönder (Sjösten, 1993, s.33). När man 
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diskuterar de olika bibliotekstyperna och deras ideologiska innehåll så blir frågan intressant 

hur de förhåller sig till den rådande hegemonin, det går att dra paralleller till både 

offentlighetsbegreppet och diskursbegreppet. 

 

Metod 

Jag har redan nämnt mitt hermeneutiska-kunskapssociologiska förhållningssätt, och det är 

också en del av min metod. Genom att se på hela den kontext som omger de tre lokala 

biblioteken, så kan jag förstå biblioteken i deras sammanhang. Vidare gör jag även en form av 

diskursanalys när jag undersöker bibliotekstypernas ideologiska innehåll. Den är dock inte 

någon regelrätt variant som utgår helt ifrån källtexter. Men genom att både söka i forskningen 

kring ämnet och i texter skrivna i ämnet från den undersökta tiden av framträdande aktörer 

inom biblioteksdiskussionen såsom P.A. Siljeström, Valfrid Palmgren och Oscar Olsson, så 

kan jag ta fram de olika diskurser som fanns inom de olika bibliotekstyperna.  

När jag talar om de diskurser som biblioteken och de rörelser som skapat dem bär på, så 

menar jag t.ex. att man inom arbetarrörelsen har en viss diskurs ifråga om bildning. Utifrån 

denna rörelse ser man på samhället och makten på ett annat sätt än vad man gör inom det 

etablerade samhället, som vid den här tiden visserligen var i stor förändring. 

Sockenbiblioteket är skapat på andra grundvalar, för även om tankarna om folkbildning liknar 

varandra inom nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och det etablerade samhället, så betyder de 

ändå olika saker och har olika ursprung. I kapitel två skriver jag t.ex. om bildningsideal och 

bildningsdiskurs på samma sida. Skillnaden i dessa två begrepp i min uppsats är att idealet är 

något som man medvetet strävar mot, medan diskursen är det faktiska läget man befinner sig 

i, det system av tankar och åsikter som sätter gränser för ens agerande. Ett ideal kan bli en 

diskurs eller en del av den, när den vunnit genomslag. Min användning av diskursbegreppet 

stödjer jag på det sättet vilket Foucault använder det i Diskursens ordning (1993). 

Jag har redan i stycket om mina frågeställningar delvis presenterat mitt tillvägagångssätt: jag 

börjar med att undersöka den nationella historiska och sociala bakgrunden för de olika 

bibliotekstyperna och letar där också framträdande diskurser som de olika bibliotekstyperna 

bär på vad gäller bildning, samhälle och ideologi. Jag är medveten om att dessa ämnen är 

sammanlänkade, den socialistiska ideologin handlar ju om samhället, likaså 
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nykterhetsrörelsen, jag har ändå valt denna uppdelning för att få en struktur i diskurserna.  

Därefter undersöker jag de regionala och lokala sammanhangen och förutsättningarna som 

fanns för biblioteken i Degerfors socken. Med detta som bakgrundsmaterial analyserar jag 

sedan bokbestånden och utlåningen från de tre biblioteken. Framförallt använder jag mig av 

de litteraturrekommendationer som folkskoleinspektionen och IOGT gav ut för att jag ska 

kunna jämföra de lokala bokbestånden med de nationella idealen som fanns. Till sist 

sammanfattar jag mina slutsatser. 

Jag vill även tillägga att jag också använder mig av ett källkritiskt förhållningssätt till det 

material jag utgår ifrån. Alla källor måste värderas utifrån vem som har skrivit dem, vilken 

tidspunkt och i vilket sammanhang. Dessa principer har jag hämtat från Torsten Thuréns 

Källkritik (Thurén, 2013). 

 

Beskrivning av empiriskt material  

Själva utgångspunkten för min uppsats är det lokala material om bibliotek i Degerfors socken 

som jag funnit på folkrörelsearkivet i Västerbotten och på universitetsbiblioteket. På arkivet 

fann jag, med hjälp av personalen där, ett häfte med bokförteckning samt utlåning från ett 

bibliotek som tillhörde IOGT-logen Vindelns hopp från 1934. Där fanns också ett ifyllt 

förtryckt dokument med redogörelse för detta bibliotek verksamhetsåret 1912-1913. Ett annat 

häfte innehöll utlåningslistor för ABF-biblioteket i Granö ifrån 1936. På 

universitetsbiblioteket fann jag en tryckt bokförteckning för Degerfors sockenbibliotek från 

1909. 

Det material som jag studerat för att få en bakgrund samt till hjälp för analysen av 

bokbestånden, utöver den tidigare forskningen är framförallt de litteraturrekommendationer 

som gavs ut för sockenbibliotek och studiebibliotek. Tidigast är P.A. Siljeströms ”Förslag till 

inrättande af sockenbiblioteker och hwad derwid bör iaktagas, jemte förteckning å dertill 

lämpliga böcker och skrifter”, som ingår i Läsning för folket från 1859. Nästa dokument är de 

rekommendationer som Folkskoleinspektionen gav 1870 och 1882, Anvisning å böcker 

tjenliga för sockenbibliothek uppgjord af dertill utsedde komiterade samt Anvisning å böcker, 

tjenliga för sockenbibliotek. Därefter i tidsordning kommer de rekommendationer som Oscar 
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Olsson skrev i egenskap av IOGT:s studieledare, Bokförteckning för studiecirklar och mindre 

bibliotek. Jag har använt mig av de utgåvor som kom ut 1910 och 1920.  

Utöver detta har jag använt mig av Valfrid Palmgrens Förslag angående de åtgärder som från 

statens sida böra vidtagas för främjandet af det allmänna biblioteksväsendet i Sverige, från 

1911 och Oscar Olssons Folkets bildningsarbete-erfarenheter och uppslag, från samma år, 

1911. Därtill kommer de stickprov av böcker som förekommit i de undersökta bokbestånden 

vilka jag läst, somliga i sin helhet och andra för att få en uppfattning om innehållet.  

 

Disposition 

Min undersökning börjar med kapitel 2, som har rubriken: Sockenbibliotekets, ABF-

bibliotekets och IOGT-bibliotekets ideologiska innehåll och historia på ett nationellt plan. Det 

har tre underrubriker: Sockenbiblioteket, IOGT-biblioteket och ABF-biblioteket. Därefter 

kommer kapitel 3: Den regionala och lokala bakgrunden. Med underrubrikerna: Degerfors 

socken som samhällstyp, regional historia och sedan: Biblioteken i Degerforssocken. Efter det 

följer kapitel 4: Analys av bokbestånd och utlåning, som liksom kapitel 2 är uppdelat efter de 

tre olika bibliotekstyperna, först är underrubriken: Sockenbiblioteket, IOGT-biblioteket och 

ABF-biblioteket. Sista delen av undersökningen är kapitel 5: Slutsatser. Därefter följer 

referenser. 
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2. Bibliotekens ideologiska innehåll och historia på ett 

nationellt plan 

Jag kommer i följande stycken försöka ge en social och historisk bakgrund till de tre olika 

bibliotekstyperna, ett stycke för varje typ. Jag börjar styckena med den historiska bakgrunden, 

som jag fått genom att läsa i den tidigare forskningen samt i dokument och böcker från den 

undersökta tiden i ämnet. Sedan avslutar jag varje stycke med att lyfta fram tre 

huvuddiskurser om bildning, samhälle och ideologi. När det gäller sockenbiblioteket, som 

Joachim Hansson kallar för ett pre-ideologiskt bibliotek, är det istället religionen, den 

protestantiska kristendomen som får motsvara det som jag benämner som ideologi i de andra 

biblioteken.  

 

Sockenbiblioteket 

Den äldsta av dessa tre bibliotekstyper är sockenbiblioteket, det hade sitt genombrott i 

samband med den svenska folkskolan som lagstadgades 1842. Man diskuterade då i riksdagen 

om de bibliotek som skulle bildas i anslutning till sockenskolorna skulle vara skolbibliotek 

eller sockenbibliotek, och man kom fram till att biblioteken skulle kunna användas av alla, 

även efter skolgången och ses som en möjlighet till självstudier (Tynell, 1931, s. 42). Det var 

dock upp till de enskilda prästerna att utforma biblioteken, att bestämma bokbestånd och 

användning (Hansson, 1998, s. 58). I Värmland hade sockenbiblioteken börjat dyka upp på 

1830-talet, men största blomstringen skedde på 1860-talet, 1868 räknade 

folkskoleinspektionen 1437 st. sockenbibliotek (Tynell, 1931). Det går att spåra själva 

grunden till sockenbiblioteken ännu tidigare, till slutet av 1600-talet. Det handlade från början 

om utlåning av den kristna församlingens böcker. Detta betonar också bibliotekens kyrkliga 

ursprung. Sjösten skriver i sin avhandling om hur ”Kongliga Majestät” förordade i sin 

instruktion år 1693 utlåning av böcker till församlingsborna för att stärka den kristna läran 

(Sjösten, 1993, s.21).  

Ideologiskt kan man spåra en del av tankarna som ledde fram till sockenbiblioteken tillbaka 

till upplysningsfilosoferna, och speciellt Rosseau. Rosseau hävdade att både bildningen och 

de politiska rättigheterna skulle spridas till hela befolkningen (Gustavson, 1991). En av de 
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liberaler som kan ses som förkämpe för de här jämlikhetstankarna inom biblioteksdebatten 

var P.A. Siljeström (1815-1892). Siljeström skrev förslag för bokbestånd i sockenbiblioteken, 

där han gav skönlitteratur ett större utrymme än de tidigare haft, läsning skulle också ge nöje. 

Han ville också minska dominansen av kyrklig litteratur och istället satsa på böcker som gav 

ökad förståelse för samhället. Siljeström ansåg också att folket kunde läsa samma litteratur 

som de bildade läsarna. Han förrättade också, likt Palmgren senare skulle göra, studieresor till 

England och USA och hämtade inspiration från de filantropiska bibliotek för allmänheten som 

där fanns (Hansson, 1995, s.60-61). Siljeströms rekommendationer gavs ut som ett kapitel i en 

del av bokserien Läsning för folket, vilken han också rekommenderade biblioteken att 

införskaffa. Ett exempel på rekommenderad skönlitteratur är Walter Scotts historiska romaner 

(Siljeström, 1857).  

Inom samhället dominerade dock en annan tradition, den patriarkala. Kyrkan och staten såg 

på befolkningen, i synnerhet de lägre klasserna, som på barn vilka behövde fostras. Delvis 

som en reaktion på Siljeströms litteraturrekommendationer, utgav folkskoleinspektionen egna 

rekommendationer. Dessa kom ut först 1872 och sedan en uppföljning 1880. I dessa lyser 

skönlitteraturen helt med sin frånvaro. Vad man rekommenderade var i ungefär lika stora 

delar, i nämnd ordning; religion, historia, geografi, ”naturkunnighet och helsovård” samt 

”näringar och slöjder”. Den sista kategorin innehåller mycket böcker om jordbruk och odling, 

något som måste ansetts viktigt för att få ett mer produktivt jordbruk med tanke på den 

växande befolkningen. De religiösa böckerna var förstås kristna och den historiska och 

geografiska delen innehöll till största del böcker som lyfter fram den svenska nationen. De 

geografiska böcker som inte handlar om Sverige behandlar oftast expeditioner till exotiska 

platser. Man kan säga, något förenklat, att vad makten ville förmedla till befolkningen var 

vördnad för kristendomen, och nationalistiska värderingar (Folkskoleinspektionen, 1870, 

1882).  

I slutet av 1860-talet ändrades regelverket angående ansvaret för sockenbiblioteken, i en 

rättslig tvist beslutades att sockenbibliotek inte ansågs falla under kyrkostämman och inte 

heller kunde ses som en del av den egentliga folkundervisningen. Detta ledde till att det blev 

ännu svårare att få kommunbidrag, sockenbibliotekens ställning försvagades och på många 

håll lades de ner (Tynell, 1931). Den stagnation som då drabbade sockenbiblioteken ledde till 

att andra typer av bibliotek växte fram. Dels arbetarbibliotek, både sådana som startades av 

arbetsgivare och från bildningsivrare från de högre klasserna, men också sådana som startades 
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av arbetare själva inom den nya och växande arbetarrörelsen. Dessutom startades också 

bibliotek av den andra stora rörelsen vid denna tid, nykterhetsrörelsen. Många började också 

snegla mot den växande ”public library” företeelsen i de anglosaxiska länderna. Detta ledde 

fram till en diskussion om svenska folkbibliotek vid sekelskiftet 1900, vilket senare skulle 

mynna ut i Valfrid Palmgrens utredning, och det förslag som till största delen röstades igenom 

1912. Palmgren såg hur sockenbibliotekens föråldrade innehåll fick människor att i sin 

läshunger dras till fördärvlig smutslitteratur, kolportageromaner i billiga utgåvor, Nick Carter 

och erotik mm. Hon är entusiastisk över de amerikanska biblioteken, och vill att befolkningen 

ska ”uppfostras” genom att läsa nyttig litteratur istället (Palmgren, 1911, s. 7-8, s. 52-53). 

Man skulle kunna säga att sockenbiblioteken efter 1905, när de första statliga bidragen 

infördes, började transformeras till det som senare skulle bli det svenska folkbiblioteket. 

Hansson menar att sockenbiblioteket var både den organisatoriska och ideologiska grunden 

för folkbiblioteket (Hansson, 1998, s. 140-141).  

Den amerikanske forskaren, Michael H. Harris menar att motivationen för startandet av 

”public libraries” i USA av de s.k. ”brahminerna” i Boston, var just rädslan för 

proletariseringen, att farliga samhällsläror, som socialism, skulle sätta klorna i den växande 

skaran av immigranter (Torstensson, 1996, s. 115). Biblioteken skulle sprida den förnuftiga 

bildningen. Detta synsätt kan man även se som en viktig motivation från den svenska 

statsmakten, när det gällde satsningen på bibliotek. Dock var det inte här fråga om några 

invandrare, utan den del av den växande befolkningen som valde att inte bli immigranter i 

USA, utan att i stället stanna hemma.   

Hansson för ett resonemang om att sockenbiblioteket genom sitt starka band till kyrkan var 

mer konservativt i sin framtoning än samhället i övrigt, vilket hade börjat förändras i mitten 

av 1860-talet. Han kategoriserar sockenbiblioteket som ett ”pre-ideologiskt” bibliotek, han 

hämtar termen ”pre-ideologisk” från B. Susser. Hos Susser används begreppet om det 

medeltida Europa men utvecklingen till det ideologiska samhället börjar i England redan på 

1600-talet med Cromwell, men det är med liberalismen det slår igenom. Hansson skriver att 

det är först på 1860-talet som liberalismen först börjar få verklig betydelse i Sverige. Vidare, 

att det innan representationsreformen 1865 ”inte fanns något utrymme för formulerade 

ideologier att ta plats och konkurrera på den politiska arenan”. Representationen i riksdagen 

byggde på inkomst och jordägande och det fanns inga politiska partier (Hansson, 1998, s. 41).  
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Jag ska nu försöka att svara på min frågeställnig om de diskurser som finns inom 

sockenbiblioteket om bildning, samhälle och ideologi. Jag börjar med diskursen om bildning. 

En grundläggande inslag är att upplysningen, kunskapens ljus, ljuset är en mycket vanlig 

metafor i detta ämne under denna tid, bildningen, gör människor bättre fungerande, klokare 

och mindre benägna att utföra dåliga handlingar. Exempel på detta användande av metaforen 

”ljus” finns i Palmgrens skrift Biblioteket - en ljushärd från 1909 och K-J Gabrielsson skrift  

om socialistisk självbildning, Mera ljus från 1897. Denna inställning genomsyrar, fast på 

olika sätt, och i olika utsträckning, alla de olika organisationer jag ser på i denna studie. Ännu 

en tendens i bildningsdiskursen som avspeglas i en av Palmgrens boktitlar är uppfostran 

(Bibliotek och folkuppfostran, 1909), det handlade om att uppfostra folket, perspektivet är 

uppifrån och aningen auktoritärt.  

Sockenbibliotekets samhällsdiskurs står på många sätt i motsatt ställning och komplicerar 

bildningsdiskursen. Det är en utpräglat konservativ diskurs om att samhällets hierarkiska 

klassindelning är en absolut förutsättning för det goda, ordnade samhället. Det är en 

balansgång att hålla folket på plats samtidigt som man vill utbilda folket för att öka 

effektiviteten i samhället och främja nationen. Hit hör också tron på att biblioteken ska kunna 

avhålla de lägre klasserna från samhällsomstörtande läror och rörelser såsom socialism och 

anarkism. Men också ifrån sprit och omoraliskt leverne som utmanade samhällets värderingar. 

Den starka nationalistiska diskursen som genomsyrar t.ex. folkskoleinspektionens 

litteraturrekommendationer för sockenbiblioteken kan också placeras in som en del i denna 

samhällsbevarande diskurs. 

Den diskurs som jag har valt att kalla för den ideologiska representeras i sockenbiblioteket av 

en kristen diskurs. Den säger att det är den kristna, lutherska tron, som är tillvarons grund. 

Detta står ju på många sätt i motsats till upplysningen, men tron är så djupt rotad, att alla 

andra tankemodeller måste anamma även kyrkans grunduppfattningar, förutom de radikalaste 

tänkarna, men de var fortfarande i undantag. Kyrkan var ju också en del av den ovan nämnda 

hierarkiska ordningen, och ett instrument att bibehålla den. Kyrkan, kyrkostämman var ju det 

statsstyrda organ som hade hand om både folkskolan och sockenbiblioteket, de två 

institutioner som förmedlade folkbildning.  
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IOGT-biblioteket 

IOGT- och ABF- biblioteken har en på många sätt gemensam historia, och de liknar också 

varandra i organisation och syfte, men de har olika förtecken. De är båda 

studiecirkelbibliotek, en biblioteksform som fick sitt stora uppsving i och med att statsbidrag 

beviljades för denna typ av bibliotek 1912. Det var Valfrid Palmgren som kom med förslaget 

till detta i sin utredning, men hon fick idén från IOGT-profilen och socialdemokraten Oscar 

Olsson. 

Kerstin Rydbeck ger i Nykter läsning en god bild av IOGT-rörelsens bakgrund och historia. 

IOGT, Internationella godtemplareorden, var och är en del av den nykterhetsrörelse som fick 

fäste i Sverige under det sena 1800-talet. Det hade startats nykterhetsorganisationer tidigare i 

Sverige, på 1830-talet redan, bl.a. av prästen Peter Wieselgren, men de hade startats uppifrån, 

av bättre bemedlade, i syfte att uppfostra den supande befolkningen. Deras råd om 

avståndstagande från rusdrycker gällde dessutom bara starksprit. IOGT däremot var en 

organisation som växte fram underifrån. Rörelsen kom från USA, där den hade startats 1851. 

Till Sverige kom den 1879. Rörelsen var absolutistisk, för att vara med måste man avge 

nykterhetslöfte. Rörelsen hade en splittring inombords, som hade uppstått i USA med 

slaverifrågan som grund. I Sverige delades den upp i falanger, de konservativa och 

kungatrogna ”hickmaniterna”, och de frisinnade, radikala ”maliniterna” (Rydbeck, 1995). 

 Med Hanssons resonemang om hur ideologierna började få plats i det svenska samhället, så 

blir IOGT en del av det nya, ideologiska samhället, i likhet med arbetarrörelsen förstås, till 

skillnad från det ”pre-ideologiska” sockenbiblioteket. Ett annat sätt att beskriva det som 

hände, utifrån ett offentlighetsteoretiskt perspektiv, är att den ”plebejiska” arbetarklassen 

börjar formera sig, skapar en egen offentlighet, för att på det sättet flytta fram sina positioner i 

samhället. 

Det var framför allt arbetare och sämre bemedlade som gick med i nykterhetsrörelsen, men 

det var nykterhetsfrågan som var det som förenade, inte samhällsordningen, som i den 

socialistiska rörelsen. Detta faktum gjorde att man även kunde locka medlemmar som inte tog 

politisk ställning eller som hade en icke-socialistisk åskådning, och det betydde också att man 

inte heller sågs som lika farliga utifrån samhällets perspektiv. Rydbeck ser två stadier i 
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rörelsens litterära verksamhet; ett tidigt där nykterhetsfrågan helt står i centrum, och ett 

senare, där nykterhetsfrågan blev en del av den större sociala frågan. Denna ändring kan man 

säga tar sin början med Oscar Olsson som 1904 blir ordensstudieledare (Rydbeck, 1995, s. 

24). Olsson var socialdemokrat, och han är en nyckel- och portalfigur inom svensk 

folkbildning.  

Det går egentligen inte att skilja på studiecirkeln och studiecirkelbiblioteket, i alla fall inte 

som det såg ut till en början. Verksamheterna var helt integrerade i varandra. Oscar Olsson 

var den som gav formen för studiecirkeln, det var 1902. Han lade fram sitt förslag på IOGT:s 

storloge möte. Jonas Åkerstedt citerar från förslaget i sin avhandling i litteratursociologi Den 

litterate arbetaren: Bildningssyn och studieverksamhet i ABF 1912-1930. Där framgår att 

Olsson ville sammanfoga de olika bildningsprojekt som fanns inom orden, läsecirkeln, 

lånebiblioteket och studiekursen till en enhet. Cirkeln fick ha mellan fem och trettio 

medlemmar, det skulle köpas in en bok för varje medlem, böckerna skulle sedan cirkulera 

mellan deltagarna för att sedan bli en del av biblioteket. Böckerna skulle täcka in olika 

ämnesområden, men med en tonvikt på skönlitteratur (Åkerstedt, 1967, s. 42). 

Filosofin bakom den ursprungliga studiecirkeln vilade på självbildning, en syn på bildning 

som växt fram på 1800-talet inom radikala kretsar och den hade sitt ursprung i Rosseau. Man 

kan sätta uttrycket i motsats till uttrycket ”folkbildning”. Bernt Gustavsson lyfter fram 

motsättningen i ordet ”folkbildning” i sin avhandling om bildningsideal inom arbetarrörelsen, 

Bildningens väg. (1991) Man kan bilda sig, men inte ”folkbilda” sig. Ordet ”folkbildning” 

antyder att det är någon som redan är bildad som ska bilda folket menar Gustavsson. 

(Gustavsson, 1991, s. 35) I självbildningsbegreppet ligger införstått att det är man själv som 

bildar sig, inte någon uppifrån. Oscar Olsson ville med studiecirkeln att deltagarna skulle 

bilda sig genom läsning och diskussioner av gemensamma böcker, han anser att 

skönlitteraturen har ett alldeles speciellt värde för detta ändamål. För det första är 

skönlitteratur lätt att ta till sig för den läsovane, i jämförelse med tidens facklitteratur. Den 

fungerar som ett medel att senare kunna ta sig an annan litteratur. För det andra så menar han 

att läsning av skönlitteratur får oss att förstå våra medmänniskor och vår omvärld. Han skriver 

bl. a. att: Skönlitteraturen är den koncentrerade speglingen och djupa tolkningen av tidens 

starka strömningar, av människornas djupa själsbrottningar (Olsson, 1911, s. 44-45).  

Ronny Ambjörnsson belyser detta med hur självbildningen kunde se ut i praktiken i sin studie 

av IOGT-studiecirkeln Skärgårdsblomman. I protokollen från mötena betonar man ständigt 
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gemenskapen i kunskapssökandet och att folkbildning innebär att man ska bilda sig själva och 

att det inte ska komma någon ”högre person” utifrån som ska bilda dem (Ambjörnsson, 1998. 

s. 123-126). 

Olsson skrev böcker om studiecirkelmodellen, bl. a. den ovan nämnda Folkets 

bildningsarbete (1911).  Han skrev också listor med förslag för inköp av litteratur till 

studiecirklar vilka jag använder som jämförelsematerial i bokbeståndsanalysen längre fram. 

Olssons engagemang i folkbildningsfrågan gjorde att han kom i kontakt med Valfrid 

Palmgren i hennes arbete med biblioteksutredningen. Hon såg förtjänsterna i 

studiecirkelmodellen, och föreslog i utredningen att statsbidrag för studiecirkelbibliotek skulle 

beviljas. Förslaget gick igenom 1912 (Johansson, 2002, s. 271-278). 

För att knyta an till frågan om diskurser angående samhälle, bildning och ideologi så utgår jag 

från de som jag fann inom sockenbiblioteket och ser hur de ter sig mot de diskurser jag finner 

inom IOGT. ”Bildningsdiskursen”, övertygelsen om bildningens starka kraft för att lyfta upp 

folket mot ”ljuset”, är ännu tydligare inom IOGT än i sockenbiblioteket. Det är genom Oscar 

Olsson och studiecirkeln som en mer humanistisk syn på bildningen med tonvikt på 

skönlitteraturens stora värde som ett medel för att uppnå bildning och själslig mognad tar 

fäste inom IOGT. Det uppfostrande draget i bildningen finns visserligen här också, speciellt i 

den äldre konservativare grenen, men hos Olsson är det en fråga om ”självuppfostran”, något 

man gör frivilligt. En av Olssons skrifter har till och med denna titel, Folkbildning och 

självuppfostran (1921).  

Den konservativa ”samhällsbevarande diskursen”, som kanske var den mest framträdande 

inom sockenbiblioteket är hos IOGT utbytt mot en tro på ett nytt demokratiskt samhälle. Det 

fanns visserligen konservativa krafter inom rörelsen men den mest framträdande under den 

tiden då studiecirkelbiblioteket tog form var återigen Olsson som var socialdemokrat. Men 

även inom nykterhetsrörelsen - eller kanske i ännu högre grad såg man samhällsfaran i 

”omoraliskt leverne” och supande. Tanken att rörelsen med studiecirklar och bibliotek också 

kunde motverka radikalare och mer samhällsomstörtande tendenser fanns säkerligen. På detta 

och även andra sätt lägger sig nykterhetsrörelsen mitt i mellan det etablerade samhället och 

arbetarrörelsen. 
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Sockenbibliotekets ”ideologiska diskurs”, ”den kristna”, är inte framträdande inom IOGT, det 

fanns visserligen konservativa falanger inom rörelsen och en kristen grundsyn fanns utbredd i 

den tidiga nykterhetsrörelsen. Men när man läser de litteraturlistor Olsson tog fram så ser man 

att han hade en modern neutral hållning till religioner, speciellt om man jämför med böckerna 

på Folkskoleinspektionens rekommendationer för sockenbiblioteket. Den diskurs som istället 

framträder som en motsvarighet till sockenbibliotekets ”kristna diskurs” är den övergripande 

diskursen om nykterhet. Inom IOGT så finns den övergripande diskursen att om medborgarna 

kan hålla sig borta från alkohol så kan ett bättre samhälle byggas. Litteraturen som sprids och 

trycks har från början denna mission. Och även om detta också tonas ner av Olsson, som ser 

nykterheten som en del av den större sociala frågan, så är det nykterhetsfrågan som är det som 

enar rörelsen. 

 

ABF-biblioteket 

Förslaget om stöd till studiecirkelbibliotek mötte visst motstånd från de ledande konservativa 

kretsarna. Men Palmgrens övertygande stöd för studiecirkelbiblioteken och hennes tro på 

läsandets nytta oavsett vilka som distribuerade böckerna, fick förslaget att röstas igenom. De 

cirklar som då fanns var ju i första hand de i grunden opolitiska nykterhetscirklarna. Men 

Olsson som var socialdemokrat förde också samtal med partibrodern Rickard Sandler och 

tillsammans kläckte de idén till ABF, arbetarnas bildningsförbund. Inge Johansson skriver om 

ABF:s bildande i Bildning och klasskam: Om arbetarbildningens förhistoria, idéer och 

utveckling (2002). Förbundet bildades och fick sin utformning som en direkt följd av det nya 

stödet till studiecirkelbibliotek. Det krävdes av föreningar som skulle få bidraget att de skulle 

ha riksorganisationer med minst 20.000  medlemmar, och att man skulle från egen kassa lägga 

6.000kr  på bokinköp. Det fanns arbetarbibliotek som drevs av socialistiska föreningar på 

många håll, speciellt i storstäderna, och det hade också startats en del studiecirklar av 

socialistiska ungdomsklubbar och studentorganisationer inspirerade av Oscar Olssons idéer, 

men det fanns ingen gemensam organisation som kunde leva upp till de krav som ställdes för 

att få ta del av bidragen. För att lyckas leva upp till detta var arbetarrörelsen tvungen att skapa 

en ny gemensam organisation och därför bildades ABF 1912 (Johansson, 2002, s. 284-285). 

Organisationerna som bildade ABF var en lång rad olika fackföreningar, kooperativa 
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förbundet, socialdemokratiska och kommunistiska partiorganisationer och den 

socialdemokratiska nykterhetsorden Verdandi med flera (Åkerstedt, 1967, s. 55). 

Inom arbetarrörelsen fanns olika syner på bildning vilket Åkerstedts tar upp. Där fanns de 

som såg på bildning som något sekundärt, först måste arbetarna få ta del av makten och sedan 

kan det bli tal om bildning. Där fanns också den så kallade ”magfrågan” som hade blommat 

upp inom arbetarrörelsen på 1880-talet: många arbetare svalt, att ge alla mat på bordet måste 

komma före bildningssträvanden (Åkerstedt, 1967, s. 28). Sedan fanns där personer som 

Oscar Olsson och Erik Hedén, vilka trodde på den klassiska bildningen och framför allt 

skönlitteraturens stora betydelse i bildningen. Hedén sa bland annat i ett tal 1905 att ”endast 

en upplyst arbetarklass kan segra”. Där fanns också de som förkastade hela det borgerliga 

bildningsidealet och ville skapa ett nytt innehåll i bildningen som utgick från arbetaren, det 

kollektiva och socialismen. I Sverige var Ture Nerman och Zeth Höglund bland de mest 

radikala och förespråkade detta. I Ryssland fanns denna riktning också och det fanns en 

inflytelserik grupp med dessa idéer med namnet ”proletkult” (ibid, s. 76, 80-97). 

Rickard Sandler blev ABF:s första studieledare. Han var redan rektor på Brunnsviks 

folkhögskola i Dalarna, som då var ett centrum för arbetarrörelsens folkbildning och han hade 

tidigare arbetat på Hola folkhögskola i Ångermanland där hans far var rektor. Hola var den 

första folkhögskolan som också vände sig till arbetare, tidigare hade folkhögskolorna bara 

vänt sig till bönderna. Den hade då fått mycket kritik och setts som radikal. Sandlers 

bildningssyn, den som skulle påverka ABF mest, var mer praktiskt lagd än Olssons. 

Idéhistorikern Bernt Gustavsson har i doktorsavhandlingen Bildningens väg från 1991 lyft 

fram tre olika bildningsideal inom svensk arbetarrörelse. Han benämner Sandlers ideal 

medborgarbildningsidealet. För att kunna vara med om att forma samhället krävs kunskaper i 

sociologi, nationalekonomi, stats- och kommunalkunskap. Man ska få träning i 

föreningsarbete, för att kunna ta del av det aktiva politiska livet (Gustavsson, 1991, s. 97). 

Denna bildningssyn tog han med sig från folkhögskolan till ABF. Studiecirklarna som först 

hade påverkats mycket av Olssons mer humanistiska bildningssyn blev mer och mer praktiskt 

orienterade. 

Den bildningsdiskurs som fanns i sockenbiblioteket och IOGT fanns också tydligt inom ABF. 

Innehållet i denna bildning ser dock lite annorlunda ut, där finns som sagt den mer 

humanistiska synen som Olsson stod för men också de mer radikala synerna på en ny form av 

bildning som frigör sig från de borgerliga bildningsidealen. Den mest framträdande diskursen 
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är dock den som präglas av Sandlers medborgarbildarideal där bildningen är ett redskap för 

arbetarklassen för att kunna vara med och styra samhället. Det uppfostrande draget är också 

mer framträdande än inom IOGT, jag uppfattar arbetarrörelsen som mera målmedveten och 

att de ställer högre krav på sina medlemmar. 

”Samhällsdiskursen” är också liksom hos IOGT, strävan att bygga något nytt och bättre 

istället för att bevara den gamla ordningen. Det nationalistiska har dock inte försvunnit, men 

nu handlar det om en socialdemokratisk nation med andra värderingar. Men i likhet med 

IOGT delar man till viss del det etablerade samhällets rädsla för revolutionära läror, i allafall 

inom den starkaste socialdemokratiska falangen. Men där fanns ju också grenar som önskade 

just detta, en socialistisk revolution helt enkelt. Man delar också det etablerade samhällets och 

nykterhetsrörelsens motvilja mot superi, sådant förhindrade samhällsförändringen. Det nya 

samhället skulle bäras fram av nyktra starka arbetare. 

Den ideologiska diskursen är en tro på socialismen istället för en tro på Kristus. Religionen 

sågs ju som bekant hos Marx, i likhet med den nyss nämnda spriten, som ”ett opium för 

folket”. Det är socialismen som förenar alla olika riktningar inom ABF och formger 

diskurserna för både bildning och samhälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

3. Den lokala och regionala bakgrunden 

 Degerfors socken som samhällstyp, regionala sammanhang 

De tre biblioteken som jag ser närmare på i denna uppsats ligger som sagt i nuvarande 

Vindelns kommun. Vid sekelskiftet hette samhället fortfarande Degerfors, men 

järnvägsstationen hade fått ta namnet Vindeln, efter Vindelälven, eftersom det redan fanns en 

station med namnet Degerfors i Värmland. 1904 byttes också postadressen till Vindeln, 

medan kommunen bytte namn först 1969 (Bunte et al, 1980). 

Medan man i Umeå hade haft en borgarklass, som Björn Olsson skriver om i Den bildade 

borgaren (Olsson, 1994), och ändå hade tagit del av den samhällsomvandling som påbörjats i 

slutet av 1700-talet, trots att man varit en perifer avkrok av riket, så var Vindeln vid 1800-

talets mitt ett helt annat slags samhälle. Det skiljer sig också från det Holmsund som 

Ambjörnsson skriver om i Den skötsamme arbetaren. Där kom industrin igång lite tidigare. 

Redan på 1830-talet hade man där ångbåtsförbindelse med Stockholm och på 1840-talet växte 

hamn- och sjåverksamheten när Baggbölebolaget anlade en lastageplats, som snart skulle 

utveckla sig till ett sågverksamhälle med en tydlig arbetarklass (Ambjörnsson, 1998, s. 32-

33).  

I Vindeln var man vid 1800-talets mitt fortfarande kvar i naturahushållningen: jordbruk, jakt 

och fiske var de näringar som fanns, vid sidan av samernas rennäring. Samhället kan spåras 

till 1500-talet, så det fanns en lång kontinuitet i denna kultur. Dock hade 

befolkningsökningen, till följd av bland annat potatisens införande, fört med sig att det 

ständigt bröts ny mark, nya byar uppstod, man kan tala om en nybyggarkultur. Det fanns ju 

heller ingen brukskultur, eller adliga gods med tillhörande högre klasser och jordlösa arbetare.  

Den samhälleliga kontakten och kontrollen hade, vid sidan av rättsväsendet, skett genom 

kyrkan. I denna kontakt med kyrkan finns det flera viktiga element som påverkat det 

nationella förhållandet till läsning, men där finns också speciella regionala faktorer. I 

kyrkolagen från 1686 slogs det fast att alla pigor, drängar och barn skulle lära sig att läsa för 

att kunna se ”hvad Gud i sitt heliga Ord biuder och befaller” (Johansson, Bildning och 

klasskamp, 2002). Detta var husbondens plikt att uppfylla, och det man läste var katekesen. 

Det var aldrig tal om att man skulle lära sig att skriva, utan det var en utpräglad form av 
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envägskommunikation, undersåtarna skulle kunna ta del av vad kyrka och överhet hade att 

säga. Detta medförde att läskunnigheten var betydligt högre i Sverige än i övriga Europa. I 

grannsocknen Skellefteå kunde redan år 1724 så mycket som 85 procent av befolkningen läsa, 

och 98 procent av ungdomarna bedömdes som läskunniga (Johansson, 2002, s. 14). De som 

granskade detta var prästerna och det fördes upp i husförhörslängderna. Hur bra människorna 

faktiskt kunde läsa är svårt att veta, det handlade nog ofta om att man lärt sig läxan utantill, 

men man kan ändå anta att en hög andel av befolkningen kunde läsa tryckbokstäver. 

Där fanns också kyrkoplikten som befallde att alla skulle gå till sockenkyrkan på söndagen. I 

kyrkostadgan för övre Norrland från 1610 står att den som inte har möjlighet att ta sig till 

kyrkan istället kunde få ta del av gudstjänsten i hembyn, där någon som var läskunnig läste 

guds ord. Anledningen var de stora avstånden till sockenkyrkorna och den svårframkomliga 

terrängen. Detta skulle ge upphov till den så kallade ”byabönen”. Den första dokumenterade 

byabönen hölls på Holmön på 1820-talet. Sven Hansson skriver om detta fenomen i 

forskningsrapporten Byabön och bönbyar i gamla umesocken. Byaböner skulle hållas på 

många håll i Degerforssocken, ända fram till 1900-talets början (Hansson, 1996). Även 

Ambjörnsson tar upp byabönens roll i det som kallas läsarkulturen i västerbotten 

(Ambjörnsson, 1998, s. 54). 1848 kom folkskolan till Degerfors samhälle, i vissa byar blev 

det stationära skolor och i andra var skolorna ambulerande. Folkskolereformen genomfördes 

1842, så nu skulle medborgarna också lära sig att skriva, men kristendomen stod fortfarande i 

centrum. 

1850 kom ännu en fläkt av den nya tiden in över bygden. I Vindeln - en norrländsk kommuns 

ekonomiska utveckling 1800-1980, beskrivs hur Vindeln, ett tidigare naturasamhälle blir en 

del av världsekonomin. Det var det året som det första skogsbolaget etablerade sig i bygden, 

det var Baggböle-bolaget, vilket har fått ge namn åt företeelsen att lura av bönder skog som de 

inte kände till värdet av, ”baggböleri”. Skogsarbetet sköttes till stor del av den inhemska 

befolkningen, men på 1890-talet kom norra stambanan, som förde med sig järnvägsarbetarna. 

1892-1893 sysselsatte den mer än 1000 personer i Degerfors. Det är ett stort antal med tanke 

på att kommunen 1900 bara hade 250 hushåll. Samhället Vindeln växte fram med 

etableringen av stationen, mindre trävaruindustri startades, byn Hällnäs växer från att ha varit 

ett par gårdar till att bli ett eget samhälle i och med den skjutstrafik som behövdes för att 

förbinda tågtrafiken med Lycksele. Där startades ett tegelbruk 1909 och när skjutstrafiken 
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upphörde, i och med att man byggde ut järnvägen, så kunde samhället leva vidare genom att 

Norrlands största sanatorium byggdes där (Bunte, et. al. 1980, s. 133, 241-257).  

Järnvägen har haft en mycket stor betydelse för framväxten av det moderna samhället och 

speciellt för platser som inte nåtts via sjövägen. Asa Briggs och Peter Burke lyfter fram 

järnvägens roll i A Social History of the Media, from Gutenberg to the Internet. De skriver 

bl.a. att ”järnhästen” (”the iron horse”), lokomotivet blev en symbol för det tidiga 

artonhundratalet. De skriver också att det var ångkraften som Karl Marx och många andra såg 

som starten för det moderna kapitalistiska samhället (Briggs & Burke, 2009, s. 92-97). Nästan 

hundra år senare, kommer denna ”järnhäst” driven av ångkraft, rusande in i det 

västerbottniska inlandet. Sara Lidman ger också i sitt ”Järnbane epos” en god bild av hur en 

västerbottnisk inlandssocken kunde uppleva denna förändring. 

Arbetarrörelsen fick fäste i samhällena i socknen i och med framväxten av nya industrier och 

andra arbetsplatser. Socialdemokraterna hade ju också på 20-talet tagit steget in i det politiska 

etablissemanget och sågs inte längre som en samhällsfara. Det började bli det starka partiet 

som skulle bli en självklar politisk hemvist för det stora flertalet av Sveriges arbetande 

befolkning.  

 

Biblioteken i Degerfors socken 

De bibliotek som startades i det framväxande samhället speglar den här utvecklingen. Först ut 

var sockenbiblioteket som började sin verksamhet 1898. Detta var förhållandevis sent, i 

näraliggande Bjurholms socken så bildades det ett sockenbibliotek 1864. Det var ju också på 

1860-talet som sockenbiblioteken hade sin kulmen. Vindeln var ju på många sätt ett 

outvecklat samhälle. Biblioteket startar med andra ord ungefär samtidigt som debatten om 

moderna folkbibliotek, hur detta återspeglas i bokbeståndet ska vi återkomma till senare.  

Torstensson lyfter i sin avhandling fram strukturernas och aktörernas roll i bibliotekshistorien. 

I Vindelns fall kan man tänka att järnvägen och det framväxande stationssamhället fick de 

lokala beslutfattarna att också vilja följa med i den allmänna utvecklingen i landet och lägga 

skattemedel på något sådant som ett bibliotek. Strukturen skapades där, och möjligheten, men 

det fanns också aktörer. Gunnis Karlsson har i sitt specialarbete vid Bibliotekshögskolan i 
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Borås från 1979, Vindelns folkbibliotek och dess ursprung, tagit del av en historik om 

biblioteket i Vindeln skriven 1956 av skollärare P.A. Westin, som länge varit med i den lokala 

biblioteksstyrelsen. Westin skriver där om kantorn och överläraren Olov Nilsson som var 

ansvarig för biblioteket under dess första tid. Nilsson skötte alltså inköp och utlåning, och gav 

biblioteket sin prägel. Det som är mycket märkligt är att han enligt Karlssons referat av 

Westin ”sägs ha varit ateist”. Om detta är sant så står det i stark kontrast till det sena 1800-

talets och sekelskiftets folkskola och sockenbibliotek, som hade en starkt kristen profil. Hur 

länge han satt kvar är oklart, protokollen fram till 1932 är försvunna. Enligt Karlsson så fanns 

det bara 25 böcker i biblioteket fram till 1907, medan när katalogen trycktes 1909 så fanns där 

338 böcker. Om det var han som var ansvarig för det stora inköp som skulle ha gjorts under 

dessa två år vet man ej. Över huvudtaget får man betrakta uppgifterna från denna historik 

källkritiskt. Nilsson skulle på 1920-talet ha blivit bokhandlare i Vindeln. Man får i alla fall en 

bild av en person som verkar ha haft en stor roll i det lokala bildningslivet (Karlsson, 1979). 

Det andra biblioteket i trakten var det som startades med Västerbottens folkhögskola, den 

första folkhögskolan i länet. Det var år 1905. Folkhögskolorna hade en central roll i 

folkbildningen i Sverige. Även i Vindeln måste den ha spelat en viktig roll för utbildning och 

medvetandegörande av de invånare som deltog i kurserna. Då jag inte har haft tillgång till 

något bokbestånd för folkhögskolebiblioteket, ingår det inte i min egentliga undersökning och 

jag redovisar det bara som en lokal bakgrund. 

På samma sätt förhåller det sig med ortens tredje bibliotek, ett så kallat ”vandringsbibliotek” 

grundat av skogsbolaget Mo och Domsjö från 1906. Det var avsett för bolagets arbetare som 

under långa perioder vistades i skoghärbärgen. Både vandringsbibliotek, med boklådor, och 

att företag ordnade bibliotek för sina anställda i en patriarkal anda, var vanligt vid den här 

tiden. Skogshärbärgesbiblioteket skulle sedan uppgå i ABF-biblioteket i Vindeln (Ibid). 

Det fjärde biblioteket i Vindeln startades förmodligen 1912. Det var nykterhetsföreningen, 

IOGT-logen Vindelns hopp, vilken hade bildats 1905 (enligt en historik över logen skriven på 

50-talet) som grundlade ett studiecirkelbibliotek. Att det startades 1912 antar jag delvis var 

därför att det finns ett dokument, Redogörelse för studiecirkelbibliotek, från det året, men 

framför allt för att det var det året som det ovan nämnda bidraget för studiecirkelbibliotek 

började betalas ut till följd av Valfrid Palmgrens förslag. Enligt redogörelsen hette 

bibliotekarien E.R. Brändström och han var skräddarmästare i Vindeln. Öppettiderna var 

16:00-17:00 på söndagar, man hade under året köpt in så mycket som 70 st. böcker, och fått 
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16 st. i gåva. Bokinköpet hade kostat 100 kr. och 76 öre och utgifter för inbindning var 18 kr. 

och 70 öre. Man hade fri lokal och värme, förmodligen i ordenshuset. För cirkelmedlemmar 

var lånen fria i två veckor, efter det måste man plikta fem öre per vecka och bok. Icke 

medlemmar fick låna för fem öre per vecka och bok. Under året hade man 20 st. låntagare. 

Detta är det enda dokumentet från logen under denna tid, men från 30-talet finns ett häfte med 

bokförteckning och utlåningsregister som jag återkommer till i bokbeståndsanalysen 

(Redogörelse för studiebibliotek, Vindelns hopp, 1912).  

Nykterhetsrörelsen hade en slags mellanställning, mellan väckelserörelsen och 

arbetarrörelsen, i den folkrörelsevåg som var med och omformade Sverige. I Västerbotten och 

Vindeln så hade väckelserörelsen fått ett starkt fäste, delvis till följd av den tradition av 

byaböner, läsare, och så kallade nyläsare som fanns i bygden. Ambjörnsson talar om en 

skötsamhetskultur inom arbetarklassen, men som det påpekas i förordet till tredje upplagan, 

var inte denna kultur allenarådande, det fanns andra, radikalare arbetarkulturer på andra håll, 

och mer konservativa på andra platser (Ambjörnsson, 1998). Jag tror att befolkningen i en 

trakt som Degerfors socken, var än mer avvaktande än det av Ambjörnsson undersökta 

Holmsund, gentemot den socialistiska arbetarrörelsen. Både statsmakten och väckelserörelsen 

utmålade den som ett farligt hot, och befolkningen hade fram till 1890-talet inte inlemmats i 

det framväxande moderna samhället.  

Den av frikyrkorna som fick det största fästet i Degerfors socken var EFS, som var en 

inomkyrklig väckelserörelse, en frikyrka som verkade inom statskyrkan. Stefan Gelfgren 

skriver i avhandlingen Ett utvalt släckte, väckelse och sekularisering, om hur EFS i trakten 

bedrev såkallad kolportörverksamhet, en form av missionerande. De av EFS utbildade 

kolportörerna vandrade runt och sålde väckelselitteratur, tryckt av eget förlag, traktater, både 

rent religiösa skrifter, men också romaner med ett kristet budskap. Detta ska förstås inte 

blandas ihop med den sekulära kolportagelitteraturen som Valfrid Palmgren med flera rasade 

mot. Väckelserörelsen bildade inga bibliotek i Degerfors socken, det skedde däremot på vissa 

andra platser i Sverige, enligt Gelfgren, men EFS hade en strategi att genom 

sockenbiblioteken få ut sina egna skrifter. På 1870-talet sänkte de priserna för 

sockenbibliotek, och erbjöd dem också litteratur gratis. Gelfgren menar att så länge som 

sockenbiblioteken verkade i samma kristna anda som EFS och också förmedlade deras 

skrifter, fanns inget skäl att starta egen låneverksamhet (Gelfgren, 2003, s. 79-80). 
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Det skulle dröja ett tag innan ABF etablerade sig på orten. Omkring 1925 ska 

jordbrukarhustrun, och inom socialdemokraterna politiskt aktiva Signe Sandgren ha påbörjat 

låneverksamheten inom ABF. Detta enligt ett samtal som Gunnis Karlsson hade 1978 med 

den som tog över låneverksamheten 1943, Lena Eriksson. Biblioteket ska ha innehållit en stor 

del socialdemokratisk facklitteratur. När Lena Eriksson och hennes man tog över 

verksamheten, 1943, så fanns där ca 150 böcker (Karlsson, 1979, s. 30). Signe är alltså 

tillsammans med skolläraren Westin och skräddarmästaren Brändström exempel på de lokala 

aktörer som behövs för att driva fram biblioteksutvecklingen, en slags motsvarigheter på det 

lokala planet till de personer Torstensson lyfter fram i den nationella biblioteksutvecklingen. 

Från Vindelns-ABF har jag inga dokument, men däremot från Granö-ABF, som bildades 

1934. På folkrörelsearkivet i Västerbotten finns ett häfte med utlåningen från 1936-1953. Den 

första tiden skrevs titlarna på böckerna ner, på det sättet har jag fått exempel på den litteratur 

som fanns där. Gunnis Karlsson intervjuade också 1978 den som ända från början hade haft 

hand om boksamlingen, Bernhard Persson. Det var fackföreningen ”Skogs och flottning” som 

startade cirkelbiblioteket och Bernhard var kassör där och hade ansetts som bäst lämpad att 

sköta det. Det fanns där på 1940-talet ca 150 böcker, överskred man lånetiden på två veckor 

fick man plikta 25 öre. Bernhard och hans fru Ingrid skötte biblioteket i 20 år för en årlig 

summa av 15 kr (Karlsson, 1979, s. 28). 
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4. Analys av bokbestånd och utlåning 

Sockenbiblioteket 

Jag har inte haft tillgång till några dokument om utlåningen för Degerfors sockenbibliotek, 

därför analyserar jag bara bokbeståndet från detta bibliotek. I den tryckta Förtecknig på 

böcker i Degerfors sockenbibliotek, upprättad i november 1909 så finns där sammanlagt 346 

titlar. Böckerna är uppdelade i tolv kategorier, där en av dem, skönlitteraturen, är indelad i tre 

underavdelningar: poesi, svensk skönlitteratur och översatt skönlitteratur. Förutom antalet 

titlar i varje kategori och innehållet, säger ordningen i vilken man pressenterar de i, något om 

den egna synen på biblioteket. Den första kategorin heter: ”Religionslära och 

uppbyggelselitteratur”. Den innehåller 41 titlar, ungefär en niondedel av hela bokbeståndet. 

Detta kan jämföras med den svenska skönlitteraturen, 45 titlar. Motsvarande syn i ett modernt 

folkbibliotek skulle vara uppseendeväckande, i stort sett samma antal kristna böcker som 

antalet svenska skönlitterära böcker. Därefter kommer ”Barn- och ungdomslitteratur.” Det är 

den största kategorin om man räknar antalet titlar, 113 st. Men barnböcker är ju för det mesta 

tunnare än vuxenlitteratur, där finns till exempel 26 volymer av Barnbiblioteket Saga. Den 

tredje kategorin i ordningen är ”Skönlitteratur”. Om man slår ihop de tre underavdelningarna 

så blir det sammanlagt 87 titlar: 9 titlar ”Poesi”, 45 titlar ”Svensk originallitteratur” och 33 

titlar ”Öfversättningslitteratur” Dessa tre huvudkategorier utgör tillsammans 245 av 

bibliotekets 346 verk. Därefter följer: ”Historia”14 st., ”Geografi och reseskildringar” 26 st., 

”Jakt- och turistskildringar” 17 st., ”Folk-och tidskrifter samt kalendrar” 19 st., 

”Naturvetenskap” 13 st., ”Hälsolära och nykterhet.” 3 st., ”Lantbruk” 5 st., ”Uppslagsböcker” 

1
 
st., och slutligen ”Kataloger och räkenskapsböcker.” 4 st. 

Att det skulle finnas en stor del kristna böcker i Degerfors sockenbibliotek var förstås ingen 

överraskning. Intressant är dock att av de 41 titlarna så är det bara en enda som finns med i 

folkskoleinspektionens listor från 1870 och 1882. Boken ifråga är Kristens resa, av puritanen 

John Bunyan, från 1678, en allegorisk berättelse om hur själen finner vägen till gud (Bunyan, 

1927). Denna bok var en klassiker, och den utgåva som fanns i Degerfors, med titeln Kristen 

och Kristinas resa, var utgiven 1900 medan utgåvan i folkskoleinspektionens lista var från 

1862. Här har vi också en av förklaringarna till skillnaderna i bokbeståndet, det hade gått 

tjugosju år mellan Folkskoleinspektionens sista lista och upptecknandet av sockenbibliotekets 

bokbestånd.  Sockenbiblioteket i Degerfors hade grundats först i slutet av 1890-talet. Man 
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kunde ändå tro att fler av böckerna skulle vara av äldre datum, av förteckningen framgår att 

det förekom gåvor till biblioteket. Det var ju också vanligt att ett bibliotek startades utifrån en 

befintlig boksamling. Degerfors folkskola började sin verksamhet 1848, och församlingen var 

ännu äldre, så det hade inte varit underligt om böcker därifrån hade följt med in i det nya 

bokbeståndet.  

Det är lätt att utifrån vår position idag tänka på religiös litteratur från slutet av 1800-talet som 

något någorlunda enhetligt, inte så föränderligt, speciellt med tanke på att böcker fortfarande 

var relativt värdefulla och utgivningen inte på något sätt motsvarade dagens. Men vad vi 

istället ser är att nästan all den religiösa litteraturen är relativt ny, från 1880-, 1890- och 1900-

talet. Ett äldre undantag finns, och det är Vormbaums Evangelisk missionshistoria uti 

lefnadsteckningar, i två band utgivna 1862-1867. Denna bok är inte med i 

folkskoleinspektionens lista, men den förekommer i 18 av de sockenbibliotek som Sjösten 

gått igenom i sin undersökning (Sjösten, 1993, s. 282-309). Detta är också det enda verk, 

förutom den äldre upplagan av Kristens resa, utav Degerfors sockenbiblioteks religiösa 

böcker, som förekommer bland de bokbestånd som Sjösten gått igenom. Hans undersökning 

av sockenbibliotekens bokbestånd slutar vid år 1879. Det faktum att det stora antalet religiösa 

böcker inte är något gammalt innehav som man sparat i församlingen genom åren, utan att det 

är nyinförskaffat, tyder ju på att den religiösa prägeln på detta bibliotek är någonting påtagligt 

och högst levande.  

Ännu något intressant i bokbeståndet är den rikliga förekomsten av böcker utgivna av EFS, 

den evangeliska fosterlandsstiftelsen. En av dessa är en bok om Carl Olof Rosenius. Rosenius 

var från Västerbotten och en centralgestalt inom EFS (Gelfgren, 2003, s.54). Att EFS hade en 

stark ställning i bygden och också lade stor tonvikt på själva läsandet konstaterades tidigare i 

uppsatsen. Också det faktum att EFS hade en god relation till sockenbiblioteken och att man 

försökte sprida sina skrifter genom dessa bibliotek. Att man har dessa böcker på biblioteket 

bekräftar detta. 

Jag fortsätter med barn och ungdomslitteraturen. Folkskoleinspektionen rekommenderade i 

stort sett ingen skönlitterär läsning alls, några diktverk av Tegnér är det enda undantaget, så 

den litteratur som de ansåg barnen skulle läsa var kyrklig eller av lärobokskaraktär. Siljeström 

hade ju dock tidigare rekommenderat skönlitterär läsning, och på sockenbiblioteken runt om i 

Sverige var en stor del av litteraturen av detta slag. I ett exempel från Sjösten stod de 

skönlitterära böckerna i Nyeds sockenbibliotek för en niondel av bokbeståndet, men en 
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femtedel av utlånen (Sjösten, 1993, s. 227). På Degerfors sockenbibliotek är skönlitteraturen i 

stor majoritet om man slår ihop den som är riktad till barn och ungdom med den för de vuxna. 

Bland barn- och ungdomslitteraturen finns för barnen utpräglad barnlitteratur som ovan 

nämnda Barnbiblioteket Saga, i 26 delar och Topelius Läsning för barn i 8 delar, Selma 

Lagerlöfs Nils Holgersson och H.C. Andersens Sagor och berättelser. Barnbiblioteket Saga, 

var en serie som påbörjades på 1890-talet och den bestod av klassiska berättelser, mycket 

äventyr, som var förenklade och återberättade av svenska författare. Utöver det utmärker sig 

ett stort antal historiska skildringar av kungar, karoliner, värjor, vikingaättlingar och 

”höfdingar”. Alla dessa ord är tagna från skilda boktitlar. Jag räknar till 23 titlar av detta slag. 

Här kan man se den nationalistiska anda som också är så tydlig i de rekommendationer för 

sockenbiblioteket som folkskoleinspektionen gav ut, fast där handlade det om böcker i 

ämnena historia och geografi. Där finns också ett antal av tidens indianromaner av Karl May, 

Cooper, Ellis, Pajeken och Melander, böcker som man brukar rubricera som ”pojkböcker”. 

Den typ av böcker som senare skulle vända sig till flickor lyser helt med sin frånvaro. 

Skönlitteraturen för vuxna består som sagt av sammanlagt 87 titlar. Folkskoleinspektionen 

rekommenderade ingen skönlitteratur alls för sockenbiblioteken, men vid den här tiden, 1909 

var debatten om folkbibliotek och studiecirkelbibliotek igång och idealen för 

sockenbiblioteken påverkades förmodligen av denna. Jag har jämfört bokbeståndet med Oscar 

Olssons Bokförteckning för studiecirklar och mindre bibliotek, som kom ut året efter, 1910. 

Av de 58 olika författarna som finns representerade på Degerfors sockenbibliotek, är 22 med i 

Olssons förteckning. I Olssons förteckning är 154 olika författare representerade i den 

skönlitterära delen. Störst överensstämmelse är det i poesidelen, av bibliotekets sex poeter så 

finns fyra med hos Olsson: Tegnér, Runeberg, Karlfeldt och Snoilsky, alla svenskspråkiga och 

de tre första tydligt nationalistiska. Runeberg var ju dock finsk, och därför invånare i det ryska 

tsardömet, men han föddes när Finland var en del av Sverige och hans i Sverige populäraste 

verk var Fänrik Ståls sägner, som skildrar de svenska soldaterna i kriget 1808-1809, där 

Sverige förlorade Finland. Dessa tre poeter är både på biblioteket och i Olssons förteckning 

representerade med sina samlade verk. Det är i den svenska originallitteraturen som det är 

mest överensstämmelse, 14 författare av 26 finns med, bortsett från poesin. I den översatta 

skönlitteraturen finns bara fyra av 25 författare med i Olssons förteckning. 

Om man räknar på titlar så finns nitton av bibliotekets totalt 87 skönlitterära titlar med i 

Olssons förteckning. Den enda översatta är Jeromes Tre män i en båt. Olsson har gjort en 
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indelning av skönlitteraturen i lättläst och mera krävande. Vissa författare som Selma 

Lagerlöf och August Strindberg har böcker i bägge kategorierna. Av bibliotekets nitton 

böcker i Olssons förteckning hamnar arton i den lättlästa kategorin. Den enda titel som 

hamnar i den mer avancerade listan är Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga. Det kan vara 

svårt att se varför just denna bok hamnar bland de avancerade, men Olsson skriver dock att de 

böcker som finns i den andra kategorin inte är ”konstiga” eller ”svåra”, men att de i allmänhet 

fordrar mer eftertanke (Olsson, 1910, s.3-4) (jämför m. Ambjörnsson, 1998, s. 150-151). 

Degerfors sockenbiblioteks skönlitterära bokbestånd ligger i avseende på svensk skönlitteratur 

ganska nära Olssons bokrekommendationer. Den översatta skönlitteraturen däremot skiljer sig 

från Olssons förteckning. Det som sticker ut är bland annat det stora antalet titlar utgivna av 

EFS, romaner med syfte att sprida ett evangeliskt budskap. Där märks titlar som; Smickrarens 

nät, Ur lejonets mun och Slafflickan i Pompeji till exempel. EFS koppling till både bygden 

och sockenbiblioteket i stort har jag redan avhandlat, men här syns ytterligare ett exempel. Sju 

av 25 böcker är utgivna på EFS eget förlag och ytterligare en på ett annat kristet förlag. Dessa 

kristna böcker blandas med äventyrsböcker som, Guldgräfvarens dotter och Allan 

Quatermain. Valfrid Palmgren var överhuvud taget kritiskt mot det stora antalet utländska 

böcker på svenska bibliotek, när god svensk litteratur kunde lysa med sin frånvaro (Palmgren, 

1911. s. 86). Hur Palmgren och Olsson ställde sig till den kristna ”kolportage” litteraturen är 

svårt att säga, men jag tror inte att de ansåg den värdefull som ”god litteratur”. 

Vad gäller den övriga litteraturen så finns en viss överensstämmelse med Olssons 

rekommendationer, fem av 14 historieböcker, fyra av 25 bland geografin till exempel. Därtill 

tillkommer tio upplagor av Svenska turistföreningens årsskrift. I kategorin Historia finns det 

fler titlar som stämmer med Folkskoleinspektionens rekommendationer från 1880, sju av 

fjorton och överlag så verkar urvalet mer likna denna lista än Olssons modernare och mer 

varierande rekommendationer. 

 

 

 



33 
 

IOGT-biblioteket 

Studiecirkelbiblioteket tillhörande IOGT-logen Vindelns hopp startade 1912. När året var slut 

hade man 86 böcker och antalet utlån som gjordes var 152. Den bokförteckning som jag har 

haft tillgång till, där också lånestatistik finns med är från den femte maj 1934 till den sjunde 

april 1935. Förteckningen innehåller 98 böcker, antalet har alltså bara ökat med tolv böcker. 

Antalet utlån har dessutom minskat till 57 för de elva noterade månaderna..  

Jag har jämfört bokbeståndet med Oskar Olssons lista från 1920 istället för den från 1910 som 

jag jämförde sockenbiblioteket med. Även om de flesta böckerna införskaffades 1912, har det 

ändå skaffats en del nya, och Olssons nyare lista ligger ju närmare i tiden. Vissa av de gamla 

böckerna kan också ha försvunnit eller blivit bortgallrade så det är förmodligen fler än tolv 

böcker som tillkommit. Av de 60 förekommande författarna i biblioteket så finns 39 med på 

listan. Om man ser till titlar, så är 36 av de 98 böckerna med på listan från 1920. Man har 

också ett exemplar av Olssons Folkets bildningsarbete från 1911. Här finns en mycket större 

överensstämmelse än den Degerfors sockenbibliotek hade med Olssons listor, det är heller 

inte så konstigt, biblioteket är ju skapat inom Olssons egen organisation, IOGT, och själva 

studiecirkelbiblioteket är ju hans egen uppfinning. Om man jämför med logen 

Skärgårdsblomman i Holmsund, som Ambjörnsson forskat på så ser man att där följde de än 

mer Olssons rekommendationer. På Skärgårdsblomman så fanns 41 av 52 böcker som köptes 

in första året med i listorna. En del av de böcker som inte finns med hos Olsson är sådana som 

inte hade kommit ut när han skrev listan, såsom Vilhelm Mobergs Raskens, del ett och två och 

Ivar Lo Johanssons Godnatt jord. Andra som inte finns med är till exempel Hammenhögs 

Petterson och Bendel i två delar och Lindbers. Hammenhögs böcker höll nog inte Olssons 

höga litterära krav, men var desto populärare. De tre böckerna hade tillsammans 17 utlån, 

nästan en tredjedel av utlånen den period som listan sträcker sig över! Petterson och Bendel 

kom ut 1931 och var dessutom antisemitisk, skojaren Bendel är judisk och älskar Sverige för 

att det är så lätt att lura till sig pengar av de godtrogna svenskarna (Hammenhög, Pettersson 

och Bendel, del 1 & 2, 1933). 

Det är till största delen skönlitteratur som finns i biblioteket, detta rimmar också med Olssons 

syn på skönlitteraturens stora betydelse för bildningen och det personliga växandet. Femton 

av 98 böcker är fackböcker, och av dem så är flertalet nykterhetsrörelsens egna böcker, åtta 

stycken. Detta kan jämföras med sockenbiblioteket som hade endast en bok i 
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nykterhetsfrågan. Man manifesterar sin ideologiska tillhörighet genom att ge dessa böcker en 

framskjuten ställning. Ingen fackbok lånades dock ut 1934, och förutom Hammenhögs 

populära böcker så var det en bok av Sven Stolpe samt de nya arbetarförfattarna, ovan 

nämnda Vilhelm Moberg och Ivar Lo Johansson som var populärast att låna. Deras böcker var 

de som lånades ut fler än två gånger under den undersökta perioden. Om man ser till 

könsfördelningen på låntagarna så var 19 män och fem kvinnor, men kvinnorna stod för nära 

en tredjedel av lånen. 

Det vi kan se av IOGT-biblioteket i Vindeln genom beståndet och utlåningen är att det är ett 

litet bibliotek, som faktiskt har minskat sin utlåning under sina 20 verksamhetsår. Speciellt 

märkligt är att man inte hade ökat sitt bokbestånd med fler än tolv böcker, när man ändå 

startade i samband med de nya bidragen för studiecirkelbibliotek. Men man kan anta att för de 

24 personer som ändå lånat böcker denna period så har biblioteket en betydelse. Det fanns ju 

också fler loger i socknen som förmodligen hade egen låneverksamhet, så Vindelns hopps 

bibliotek måste ses som en del i ett större nät av många cirkelbiblioteket som tillsammans har 

en större betydelse. Att vara med i en förening och använda det ”egna” biblioteket är också ett 

sätt att formera sig, att vara del i en offentlighet. Jag återkommer till detta resonemang i 

stycket om ABF-biblioteket i Granö. Det finns inga dokument bevarade som bevisar att det 

förekommit någon regelrätt studiecirkelverksamhet i Vindelns hopp, vilket inte betyder att det 

inte har förekommit diskussioner om den lästa litteraturen i logen. Förutom Hammenhögs 

böcker så håller både den utlånade litteraturen och hela bokbeståndet en hög litterär kvalitet 

enligt tidens litteratursyn, vilket kan antas ha påverkats av Oskar Olssons arbete för 

folkbildningen och studiecirkelbiblioteket. 

 

ABF-biblioteket i Granö. 

Med ABF-biblioteket i Granö råder motsatt förhållande med det för sockenbiblioteket, jag har 

bara haft tillgång till utlåningen. Listan börjar med år 1936, det året biblioteket startades. Som 

jag beskrivit ovan, har man det första året skrivit ner böckernas titlar. Tidsperioden är närmare 

bestämt från den första januari till den 23 december. Detta har gjort att jag har fått en inblick i 

den litteratur som biblioteket innehöll. Det är 31 böcker som blivit utlånade i snitt lite mer än 

två gånger per bok, 74 utlån. Tretton av böckerna finns med i Olssons lista från 1920 vilket 

faktiskt är ännu större del än antalet i IOGT:s bokbestånd. En helt annan politisk medvetenhet 
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syns också, sju av de 28 utlånade böckerna är facklitteratur, på IOGT-biblioteket lånades 

ingen fackbok ut alls. Fackböckerna har också en tydlig samhällspolitisk karaktär. Man kan se 

kopplingen till det medborgarbildarideal som Rickard Sandler ville förmedla genom ABF. 

Där finns titlar som; Arbetarrörelsen, Fattigvården, Fackföreningsrörelsen och den mest 

utlånade fackboken Hjalmar Branting, en biografi över den förre socialdemokratiske ledaren 

skriven av den radikale socialdemokraten Zeth Höglund. Boken blev utlånad tre gånger under 

året och det är endast två böcker som blev mer utlånade, och det var äventyrsboken Sierra 

madres skatt av B. Traven och novellsamlingen Bottenhavsfiskare av Ludvig Nordström. Den 

senare boken beskriver norrländska fiskare och författaren hade ett stort socialt engagemang. 

Han är ju mest berömd för radioreportaget och boken Lortsverige där han belyste fattiga 

arbetares livsvillkor. Av de andra skönlitterära böcker som blivit utlånade många gånger 

under 1936 märks också flera böcker knutna till arbetarrörelse och social medvetenhet. Bland 

annat feministen Elin Wägners Åsa-Hanna från 1918, Ragnar Casparssons Adelberga bruk, 

från 1923, Casparsson var då redaktör för den syndikalistiska tidningen Arbetaren, och 

Vilhem Mobergs Raskens. Dessa böcker lånades ut tre gånger vardera under året. Huruvida 

man verkligen läste dessa böcker är en annan fråga, vad gäller just Raskens är det tveksamt, 

två av dessa utlån lämnades igen dagen efter, trots att det är ett omfattande verk i två delar.  

ABF-biblioteket i Granö var också ett litet bibliotek. Som jag skrivit ovan mindes Bernard 

Persson i intervjun från 1978 att det på 1940-talet skulle ha innehållit cirka 150 böcker. 

Biblioteket var ju också knutet till fackföreningen Skogs och flottning i Granö, ett litet 

sammanhang. Det var tretton låntagare som stod för de 74 lånen, alla var förmodligen män, 

två av låntagarna står bara med initialer för förnamnen men man kan nog anta att de också var 

män. Marion Leffler skriver om arbetarbibliotek som hon jämför med stadsbibliotek i Lund 

och Helsingborg på slutet av 1800-talet. Detta är visserligen mer än trettio år tidigare än tiden 

som är aktuell i Granö. Men hon reflekterar också över att arbetarbiblioteken bara vände sig 

till männen. Hon ser också att användandet av sitt eget bibliotek var en del av 

klassformeringen, arbetarklassens självmedvetande växte och man visade sin politiska 

tillhörighet genom att låna böcker på det ”egna” biblioteket (Leffler, 1999). På trettiotalet i 

Granö, var läget annorlunda, det var demokrati i Sverige och socialdemokraterna hade haft 

regeringsställning flera gånger under 20-talet. Ändå var det ett långt ifrån jämställt land, det 

var viktigt att med fackföreningen kämpa för bättre förhållanden. Skillnaderna mellan de som 

hade skog och större jordbruk och de som inte hade det fanns förstås också i detta lilla 

samhälle. Där fanns också kontakt med skogsbolagsfolk och andra representanter för 
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”kapitalet”. Att låna böcker i ABF-biblioteket och att delta i eventuella studiecirklar ser jag 

som en politisk handling. Det är en del av klassformeringen och skapandet av en egen 

offentlighet. Om det ska ses som en motoffentlighet, gentemot den borgerliga offentligheten, 

eller en deloffentlighet i den nya socialdemokratiska hegemonin som börjar bryta av och 

omforma den borgerliga hegemonin som rått under den tidigare industrialiseringen, kan man 

diskutera. Socialdemokratin är ju i sig en kompromiss mellan det borgerliga kapitalistiska 

samhället och det socialistiska idealet. Att omforma samhället var en stor och långsam 

process. Klasskampen var fortfarande högst påtaglig, 1930-talet är också tiden för skotten i 

Ådalen då svensk militär öppnade eld mot demonstrerande strejkande sågverksarbetare, med 

flera döda som följd, och det hände ju så nära som i grannlandskapet Ångermanland.  
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5. Slutsatser  

Vad drar jag då för slutsatser av min undersökning. Den första delen av uppsatsen visar de 

skilda bakgrunder som de tre olika bibliotekstyperna har. Undersökningen vilar sig delvis mot 

och finner liknande resultat som Hansson (1998) och Torstensson (1996) men medan deras 

arbeten har folkbiblioteket i fokus, fokuserar jag på sockenbiblioteket och 

studiecirkelbiblioteken.  Även inom de olika bibliotekstyperna fanns olika diskurser och 

riktningar. Dessutom finns där stora likheter, bildningsdiskursen till exempel, den starka 

övertygelsen om att bildningen kunde lyfta människan från mörkret till ljuset. En annan likhet 

var att man ville uppfostra folket, detta var mer framträdande inom det gamla 

sockenbiblioteket än hos IOGT:s store bildningsivrare Oscar Olsson som talade om 

självuppfostran och självbildning. Samhällets stabilitet var också något centralt, och att 

bibliotek och bildning skulle kunna styra bort de växande massorna från skadliga 

samhällsläror och demoraliserande ”dåligt leverne”. Inom det etablerade samhället, vilket 

sockenbiblioteket var en representant för, var socialismen just en sådan farlig lära. Medan hos 

ABF var det just socialismen som var den positiva kraft som kunde förbättra samhället. 

Nykterhetsrörelsen där IOGT ingår hamnar någonstans mitt i mellan i denna fråga men 

fokuserar mer på den sociala frågan och med nykterheten som fokus. Jag har också lyft fram 

en religiös kristen diskurs som rådde inom sockenbiblioteket, det var hela tiden kyrkan som 

administrerade sockenbiblioteket och denna kristna diskurs genomsyrade även staten. Som en 

motsvarighet till denna diskurs inom de andra två bibliotekstyperna ser jag deras ideologiska 

diskurser om socialism och nykterhet som för dessa rörelser fungerar som en enande tro eller 

övertygelse. 

Den andra delen av uppsatsen ger ett svar på frågan om de regionala och lokala faktorer som 

påverkade mina tre undersökta bibliotek. Torstensson (1996) lägger stort fokus på de 

strukturella förutsättningarna nationellt, medan jag ser på denna utveckling på ett regionalt 

och lokalt plan. Jag visar där att Vindeln är ett samhälle som länge förblev opåverkat av 

samhällsförändringarna i städerna. De första kontakterna med det nya var när skogsbolagen 

började etablera sig på 1850-talet samt att folkskolan startades 1848. Den stora omvandlingen 

kom först på 1890-talet då järnvägen och stationen kom. Då startade också sockenbiblioteket, 

betydligt senare än på andra håll i Sverige där kulmen nåddes på 1860-talet. 

Nykterhetsrörelsen kom i gång relativt tidigt och startade ett bibliotek redan 1912, i samband 

med de nya reglerna för bidrag till studiecirkelbibliotek. Det skulle dröja lite innan 
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arbetarrörelsen hann etablera sig. 1925 startade ABF sitt första bibliotek i trakten. En tredje 

folkrörelse, nämligen väckelserörelsen, och då framför allt EFS, den evangeliska 

fosterlandskyrkan, verkar ha haft en stark lokal påverkan och ha haft en naturlig grogrund i 

den läsartradition som varit stark inom bygden.  

Den tredje delen av undersökningen gäller själva biblioteken och deras bokbestånd och 

utlåning. Den visar att de diskurser om bildning, samhälle och ideologi som var synliga i de 

olika bibliotekstyperna på en nationell nivå också finns i bokbestånden på den lokala nivån. 

Den kristna diskurs som var framträdande i det gamla sockenbiblioteket finns tydligt kvar i 

det undersökta bokbeståndet från 1909 i Degerfors sockenbibliotek. Det är dock inte samma 

titlar inom den religiösa avdelningen som folkskoleinspektionen rekommenderade på 1870- 

och 1880-talet utan nyare böcker av vilka många är utgivna av den inomkyrkliga 

väckelserörelsen EFS. Det är dock tydligt att Degerfors sockenbibliotek också tagit in något 

från den modernare synen på bibliotek som kommit fram runt sekelskiftet. Den största delen 

av bibliotekets böcker är skönlitteratur, vilket inte alls rekommenderades av den tidigare 

nämnda folkskoleinspektionen.  

IOGT- logen Vindelns hopps biblioteks bokbestånd är upptecknat år 1934. Biblioteket 

startade 1912 men beståndet har bara ökat med ett fåtal böcker och utlåningen har minskat 

jämfört med det första verksamhetsåret. Det är till största delen skönlitteratur och böckerna 

rimmar väl med den typ av litteratur som IOGT-rörelsens studieledare Oscar Olsson 

rekommenderade. Av de fackböcker som finns så har en stor del anknytning till 

nykterhetsrörelsen och IOGT. Bland de böcker som lånades ut 1934 så fanns dock inga 

fackböcker och den bok som var populärast var en lättsam bok som inte passade in i Olssons 

rekommendationer, boken är dessutom antisemitisk, vilket i och för sig inte var något ovanligt 

i 1930-talets Sverige. Det fanns både manliga och kvinnliga låntagare, de manliga var i 

majoritet men de kvinnor som lånade böcker lånade fler än männen i snitt. 

ABF-biblioteket i Granö i Degerforssocken är ett bibliotek av ungefär samma storlek som 

IOGT-biblioteket. Jag har inte tillgång till något fullständigt bokbestånd, men jag får en 

inblick i bokbeståndet genom 1936 års bokutlåning. De böcker som lånades ut visar ungefär 

samma överensstämmelse med Olssons litteraturrekommendationer som IOGT-bibliotekets 

bokbestånd men här lånas det ut en stor del fackböcker som har en socialdemokratisk och 

samhällsorienterad karaktär. Detta går i linje med den medborgarbildande diskurs som genom 

Rikard Sandlers påverkan präglade ABF. 
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