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Abstract:  The purpose of this thesis is to describe and analyse the road  
  towards a modern library in the southern archipelago of  
  Gothenburg between the years 1943 and 1976. 
  

The archipelago consists of about thirty smaller and larger islands, 
of which seven are inhabited throughout the year. Styrsö and the  

 surrounding islands composed a municipality of their own until 
   1973. In January 1974 it became a part of the municipality of  

  Gothenburg, this is also the year when the only bridge in the 
                                           archipelago was ready to be taken into use, between Donsö and 
   Styrsö. There is no bridge between the mainland and the 

islands. Styrsö is since long the main island in the archipelago and 
it is there where the public library was founded in 1943. There 

  were branch- libraries on four other islands, of which Donsö 
  eventually got its own premises. It took about ten years for 

the main library on Styrsö to acquire enough books to be able to 
supply the branch- libraries with books. Previous to that the 
branch-libraries obtained books from the central- library in 
Gothenburg, which sent out travelling- libraries to them. The island 
communities were closely knit societies, isolated from the 
mainland by water. The free-churches played a great role in the 
daily lives of the population, something that also affected the 
library. The librarians at the library worked part-time and it was 
not until in the 1980’s that a librarian was employed full- time. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Mitt val av ämne beror till stor del på att jag själv är nyfiken på hur biblioteksverksamheten 
började ute på öarna i Göteborgs södra skärgård. Det visade sig genom kontakt med 
personalen på Styrsö bibliotek, att det ej tidigare skrivits någonting om 
biblioteksverksamhetens utveckling på dessa öar, ej mer än den övergripande och korta 
beskrivning av socken-, folk- och skolbiblioteken som finns i Folke Danbratt och Nathan 
Odenviks bok ”Styrsö socken: ur dess historia från forntid till nutid.”, utgiven 1966. 
 
Göteborgs södra skärgård, stadsdelen Styrsö, består av ett trettiotal större och mindre öar 
varav sju1 utav öarna har åretruntboende befolkning. Styrsö med omkringliggande öar, var 
fram t.o.m. 1973 en egen kommun2, fr.o.m. 1974 tillhör Styrsö och de andra öarna Göteborgs 
kommun. Mellan Styrsö och Donsö finns södra skärgårdens enda broförbindelse.  
 
Det har tagit lång tid att skriva denna uppsats. Syftet och frågeställningarna har skiftat under 
den tid jag skrivit den, då det inte alltid varit så lätt att få fram det material som behövts. Jag 
började med förhoppningen om att kunna skriva om biblioteksutvecklingen från det att 
sockenbiblioteket upprättades i slutet av 1800-talet och fram till in på 1970-talet, men det 
visade sig att det inte fanns tillräckligt med material om den tidigaste biblioteksutvecklingen. 
Detta har jag bara skrivit om som en bakgrund till tiden mellan 1943-1976. Det har även varit 
svårt att få fram tillräckligt med uppgifter om skolbiblioteket.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur folkbiblioteksverksamheten i Göteborgs södra 
skärgård har utvecklats från det att det upprättades till att det blev ett modernt folkbibliotek. 
Med ett modernt folkbibliotek menar jag ett bibliotek med utbildad bibliotekarie, 
ändamålsenliga lokaler och ett bibliotek som medverkar till att alla människor får tillgång till 
litteratur och andra medier för bildning och kulturell upplevelse. Utifrån detta syfte har jag 
formulerat följande frågor: 
 
• När upprättades folkbiblioteket i Göteborgs södra skärgård och vem var initiativtagare till 

detta? I samband med denna fråga, tar jag upp sockenbiblioteket, skolbiblioteket, 
vandringsbibliotek och även personalfrågan och bibliotekariernas betydelse för 
biblioteksutvecklingen. 

  
• Lokalfrågan. När fick biblioteket ändamålsenliga lokaler? 
 
• Hur utvecklades bokbeståndet, utlåningen och öppettiderna? I samband med denna fråga 

tar jag också upp inflytandet av det lokala förhållandet, det religiösa inflytandet. 
  
• Relationen folk- och skolbiblioteket, när slogs de samman till ett gemensamt bibliotek? 
 
 

                                                                 
1 Gällde t.o.m. februari 2005. Författarens anmärkning. 
2 Styrsö borgerliga kommun. Stadsarkivet i Göteborg. Protokoll Styrsö kommunalfullmäktige, 30/10 1948 
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1.3 Metod 
 
Jag har använt mig av skriftliga källor samt intervjuer för att få fram material. Intervjuerna är 
viktiga för att försöka få en fylligare bild av folkbibliotekets verksamhet än vad protokoll och 
andra skriftliga källor kan ge. Så långt det har varit möjligt, har jag använt mig av skriftliga 
källor såsom folkbibliotekets protokoll, vissa år saknas, se vilka i kap. 1.4, Styrsö 
kommunalnämnds och kommunalfullmäktiges protokoll samt andra skriftliga källor. Jag har 
letat på Stadsarkivet  och Landsarkivet i Göteborg efter material, på pastorsexpeditionen på 
Styrsö och Styrsö bibliotek. Analysen försvåras av att det saknas uppgifter om bokbestånd 
och utlåningssiffror för åren 1967-1973, jag kan därför ej göra någon analys när det gäller 
detta och hur bibliotekets verksamhet påverkades av att Styrsö kommun sammanfördes med 
Göteborgs kommun 1974. Böcker och skrifter om öarna har jag också använt mig av. 
  
Då det inte har varit möjligt att få fram alla uppgifter genom de skriftliga källorna, har jag 
även gjort några kvalitativa intervjuer. I samförstånd med de intervjuade, har intervjuerna 
skett per telefon. En längre intervju gjordes på plats, då använde jag mig, efter 
överenskommelse med den intervjuade, av kassettbandspelare. Tillvägagångssättet inför en 
intervju har varit att jag innan intervjun skickat frågorna per post och sedan ringt upp, eller 
bestämt tid för intervju. I några fall har jag även fått ringa upp senare, för att få ytterligare 
information. Det är ej längre möjligt att intervjua de personer som till en början var 
inblandade i folkbibliotekets allra första år. Jag måste därför i det fallet, nöja mig med 
andrahandskällor.  
 
Paul Thompson skriver i sin bok ”Det förgångnas röst. Den muntliga historieforskningens 
grunder”, att de muntliga dokumenten ger en fylligare bild och kompletterar dokumenten samt 
omtolkar och fyller ut luckor eller korrigerar brister i andra dokument.3 Till skillnad från 
annat historiskt material kommer det muntliga bidraget från en levande källa. Det finns alltid 
möjlighet att ställa fler frågor om något förefaller vara missvisande. En uppgiftslämnare kan 
dessutom rätta en historiker som har missförstått något. Muntlig historia är en tvåvägsprocess 
medan dokument aldrig kan svara på frågor. Muntlig historia är inte oberoende av dokument 
men den kan leda till upptäckten av sådana.4 Det finns inte några absoluta regler för att 
garantera det muntliga vittnesbördets tillförlitlighet, lika litet som det finns sådana regler för 
andra historiska källor.5 
 
När materialet är insamlat följer utvärderingen av det. Vid en rent praktisk kontroll av det 
muntliga materialet är tre grundläggande försiktighetsåtgärder nödvändiga: för det första 
måste den inre följdriktigheten bedömas i varje intervju, som också måste läsas i sin helhet. 
För det andra måste man göra en tvärkontroll med hjälp av andra källor. För det tredje måste 
man placera in vittnesbördet i ett vidare sammanhang för att kunna konstatera om källan som 
helhet låter sann även om vissa detaljer inte kan bekräftas.6 
 
En källgranskning går kortfattat till så att man väljer ut de källor som kan belysa den 
frågeställning man har. Det är viktigt att skaffa sig en överblick över de källor som finns 
tillgängliga och vilka som kan vara användbara för den undersökning man skall göra. 
Vem står bakom källan, är källan vad den utger sig för att vara, är den äkta eller förfalskad? 
Är dateringen av källan riktig? Är det en förstahandskälla eller en andrahandskälla? 
                                                                 
3 Thompson, P. (1980). Det förgångnas röst…, sid. 134 
4 Ibid, sid. 136 
5 Ibid, sid. 132f 
6 Ibid, sid. 199ff 
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Först när detta är avklarat, kan man ta ställning till vem som är upphov till källan. 7 
Det är först när man sätter sig in i den situation där källan kom till, som man på ett riktigt sätt 
kan tolka källan. 8 Hur pass trovärdig är källan och är den användbar för de syften man har? 
Rolf Torstendahl skriver om källkritik i sin bok ”Introduktion till historieforskningen: historia 
som vetenskap.”: ”Källkritik är de kritiska test historikern använder för att avgöra om 
historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej.”9 Man 
använder tre huvudkriterier vid en källanalys.10 Det första är samtidskravet, de nedtecknade 
uppgifterna man anlitar skall vara samtida med den händelse som återges.11 Det andra 
kriteriet, är tendens, vilket innebär en benägenhet att låta personliga intressen färga av sig på 
framställningen och dess historiska påståenden. Man måste veta någonting om den skrivandes 
situation och vad han kan haft för avsikt med sin skrift. Framställningar och påståenden kan 
vara tendentiösa genom urval. De behöver inte innehålla några falska påståenden men på det 
sätt påståendena läggs fram, kan det locka till falska slutsatser. Själva tendensen kan vara 
intressant i sig, men dess historiska påståenden kan inte accepteras.12 Det tredje källkritiska 
kriteriet, är att källan måste  vara oberoende. Misstänker man beroende mellan källorna, får de 
inte användas som oberoende.13 Historikerns resultat skall grundas på de historiska 
påståenden som inte sållats bort med hjälp av källkritik.14 
 
Något att tänka på vid intervjuer är att minnet försämras under årens lopp men 
minnesproblemet är inte allvarligare när det gäller intervjuer med äldre människor vid normal 
hälsa än med unga vuxna människor.15 Kvalitativa intervjuer kännetecknas av enkla och raka 
frågor med sammansatta och innehållsrika svar.16 Man börjar med att göra klart för sig varför 
intervjun skall göras, vad man ska använda resultaten till och vilka frågor intervjun ska ge 
svar på.17 Det är viktigt att man noga förbereder intervjun och att man redan ifrån början 
informerar den intervjuade om syftet med intervjun. 18 Telefonintervjuer är inte särskilt 
lämpade för mer ingående eller djupgående frågor och svar.19 Det positiva med 
telefonintervjuer är ändå att jag kunnat få tala med personer som haft en avgörande betydelse 
för insamlandet av material. Under telefonintervjuerna har jag fört anteckningar om vad som 
sades. Innan man använder bandspelare vid en intervju, är det viktigt att man först 
kontrollerar att den intervjuade accepterar detta.20 När intervjun väl är gjord, skall man 
bearbeta, analysera, och tolka den. Hur detta görs är beroende av den enskilda personens 
tycke och smak.21 Jag valde att skriva ut intervjun i sin helhet för att lättare kunna hitta i 
materialet. I ett fall har jag fått skriftliga svar på mina utsända frågor, att det ej blivit 
telefonintervju har i detta enskilda fall berott på att den tillfrågade har problem med hörseln 
och ej kunnat tala i telefon. Jag har ej haft möjlighet att besöka honom i hemmet. Min 
informant valde att besvara mina frågor skriftligen. 
 
                                                                 
7 Holme, Idar Magne & Solvagn, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik…, sid. 130ff 
8 Ibid, sid. 138 
9 Torstendahl, R. (1971). Om källkritik, sid. 89 
10 Ibid, sid. 102 
11 Ibid, sid. 93f 
12 Ibid, sid. 94ff 
13 Ibid, sid. 98ff 
14 Ibid, sid. 103 
15 Thompson, P. (1980). Det förgångnas röst…, sid. 115 
16 Trost, Jan (1997). Kvalitativa intervjuer, sid. 7 
17 Ekholm, M. & Fransson, A. (1992). Praktisk intervjuteknik, sid. 67 
18 Ibid, sid.20f 
19 Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer, sid. 23 
20 Ibid, sid. 50f 
21 Ibid, sid. 114 
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Ett viktigt inflytande i ett samhälle där sammanhållningen är stark, är att den osynliga 
närvaron av andra kan märkas, trots att ingen annan är närvarande under intervjun. 
Lokalbefolkningen vet hur allt fungerar och blir inte lika lätt lurad, man förstår nyanserna. 
Detta måste den utomstående lära.22 Möjligen har det underlättat en del att jag själv vuxit upp 
på öarna, men det kan också haft en hämmande effekt i den mån att jag medvetet eller 
omedvetet har undvikit att ställa vissa frågor.  
 
Enligt Magnus Torstensson finns det två olika perspektiv när man analyserar folkbibliotekens 
utveckling. Det första är ett strukturperspektiv, hur ser samhället ut ekonomiskt, politiskt och 
socialt. Det andra är ett aktörsperspektiv, vilka är det som agerar för olika slags folkbibliotek. 
Torstensson menar att struktur är något ständigt föränderligt, han ser strukturerna som en 
mänsklig produkt. Det är människor som grundar folkbibliotek och de vill uppnå något med 
dem. Torstensson använder begreppet aktör(er) för människor som handlar avsiktligt. En 
aktör kännetecknas av att hon/han är en lärande människa som skaffar sig erfarenheter på 
olika sätt. Torstensson frågar sig: vilka argument och till vem vänder sig aktören, vad vill 
hon/han uppnå, vilket intresse har aktören, är det ett hot som skall avvärjas eller är det 
möjligheter som skall infrias? Torstensson fortsätter med att ta upp vad sociologen Anthony 
Giddens sagt om strukturerna, Giddens hävdar att strukturerna begränsar aktörernas agerande 
men de bestämmer det ej. Torstensson tar upp statsvetaren Lennart Lundquists ståndpunkt, att  
strukturerna inte behandlar alla aktörer lika. De verkar till fördel för vissa och till nackdel för 
vissa andra aktörsegenskaper. Torstensson menar att i begreppet struktur, gäller det att 
förklara och i begreppet aktör att förstå.23 Torstensson säger också att det är viktigt att kunna 
förklara aktörernas förmåga att agera, utifrån hennes/hans ställning i samhället. Torstensson 
fortsätter med att det är människor, aktörer, som är med och förändrar strukturerna genom sitt 
handlande.24 Jag kommer att använda mig av ett struktur- och aktörsperspektiv vid analys av 
min första frågeställning, då människans agerande, betydelse och påverkan av 
biblioteksutvecklingen på öarna  intresserar mig. Jag försöker mig på att förklara varför 
aktörerna agerade som de gjorde. 
 
Jag tycker att det hade varit intressant att jämföra biblioteksutvecklingen på Styrsö med 
biblioteksutvecklingen med liknande förutsättningar. Men där har jag stött på problem, då jag 
ej kunnat finna något liknande bibliotek, i en liten kommun att jämföra med. Södra 
skärgårdens befolkning översteg t.ex. inte 3.000 förrän år 1975, jag kommer därför att jämföra 
Styrsö biblioteksutveckling med biblioteksutvecklingen nationellt i Sverige. Med Styrsö 
biblioteksutveckling avses biblioteksverksamheten på alla öarna. Någon ingående analys av 
skolbibliotekets verksamhet är ej möjlig p.g.a. att materialet är alltför litet. 
 
1.4 Källor 
 
Undersökningen inleddes på Stadsarkivet i Göteborg, där jag  gått igenom Styrsö 
kommunalnämnds och kommunalfullmäktiges protokoll samt även de få handlingar som finns 
där om Styrsö folkbibliotek: kassabok för åren 1943-1952 och verifikationer för åren 1952-
1963. Jag har även tittat på Styrsö skolstyrelses protokoll på Stadsarkivet, när det gäller 
skolbiblioteken på öarna. För att försöka att få reda på biblioteksverksamhetens begynnelse, 
långt bak i tiden, har jag sökt i Landsarkivet i Göteborg och i Styrsö kyrkoarkiv på 
pastorsexpeditionen på Styrsö. Jag har använt mig av de protokoll för folkbiblioteket som 
funnits tillgängliga. Protokoll finns för åren 1943-1950, 1952, 1957-1968 och 1971. Övr iga 
                                                                 
22 Thompson, P. (1980). Det fö rgångnas röst…, sid. 118 
23 Torstensson, M. (1996). Att analysera genombrottet för de moderna folkbiblioteksidéerna…, sid. 33ff 
24 Ibid, sid. 127f 
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protokoll saknas. Förvärvsjournaler för Styrsö folkbibliotek finns för åren 1943-1950 och 
1961-1963. 25 År 1966 gav Styrsö kommun ut en bok om Göteborgs södra skärgårds historia: 
”Styrsö socken: ur dess historia från forntid till nutid.”, författad av Folke Danbratt och 
Nathan Odenvik. I denna bok nämns bl.a. Styrsö sockenbiblioteks och Styrsö folk- och 
skolbiblioteks uppkomst. Härur har jag hämtat uppgifter om öarnas historia samt uppgifter för 
att kunna ge en tidsbild av samhället, sådant det var på öarna under den tid jag skriver om (ej 
1970-talet, då boken gavs ut 1966). När det gäller beskrivningen av öarna, har jag använt mig 
av Ann Mari Westerlinds arbete ”Kustorter i Göteborgs och Bohus län Göteborgs södra 
skärgård”, en skrift ifrån Byggforskningsrådet, utgiven 1982. 
 
Jag har gjort intervjuer med Styrsös andra och tredje folkbibliotekarie. Telefonintervju har 
gjorts med Inga Borg som var den bibliotekarie som tog över efter Styrsö folkbiblioteks 
grundare och initiativtagare, Tyra Fredriksson, och en längre intervju med den tredje 
bibliotekarien för Styrsö folkbibliotek, sedermera Styrsö biblioteks huvudbibliotekarie. Hon 
arbetade på biblioteket i många år från 1950-talets början till 1984, dock ej såsom 
huvudbibliotekarie ifrån allra första början. Jag har även intervjuat några personer på de olika 
öarna som på ett eller annat vis haft med biblioteksverksamheten att göra, eller kunnat bistå 
med andra för uppsatsen nödvändiga upplysningar.  
 
För att beskriva folkbibliotekens historia, har jag främst använt mig av Ingrid Atlestams m.fl. 
bok ”Fullbokat: folkbibliotekens historia i Göteborg 1862-1997” , ”Folk- och skolbibliotek 
(SOU 1949:28): betänkande avgivet av folkbibliotekssakkunniga”, ”Författningar och 
föreskrifter rörande folk- och skolbibliotek”, utgivna av Bengt Hjelmqvist 1958. Jag har även 
använt mig av Knut Tynells bok ”Folkbiblioteken i Sverige: det svenska folkbildningsarbetet, 
del I” från 1931. Ur boken ”Folkbibliotek i tal och tankar: en faktarapport från 
folkbiblioteksutredningen”, har jag använt mig av ett kapitel skrivet av Åke Åberg: 
”Folkbibliotekens historia intill 1960-talet” och ett kapitel skrivet av Thord Plaenge Jacobson: 
”Folkbiblioteken under 1960- och 1970-talen”. Jag har använt mig av ett flertal artiklar ur 
”Biblioteksbladet” från skilda år, främst för att skriva om deltidsbibliotekariernas villkor. Jag 
har även använt mig av tidigare uppsatser, främst när det gällt bokbåtens verksamhet i 
Bohuslän. 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Folkbiblioteket upprättades först 1943. Då det är viktigt med en bakgrund till den senare 
biblioteksutvecklingen, mellan 1943-1976, har jag valt att även redogöra något för den 
tidigare biblioteksutvecklingen, både nationellt sett samt även på Styrsö. Den tidsperiod jag 
behandlar mer ingående är mellan 1943-1976, från det år då folkbiblioteket upprättades  till 
två år efter det att Styrsö kommun införlivats med Göteborgs kommun 1974. Jag har valt att 
göra avgränsningen uppåt till 1976, för att försöka se hur biblioteksverksamheten påverkades 
efter kommunsammanslagningen. Jag redogör för biblioteksverksamheten på de 
åretruntbebodda öarna i södra skärgården som haft biblioteksverksamhet i någon form under 
den tid som uppsatsen handlar om. Jag har koncentrerat mig på huvudbiblioteket på Styrsö 
samt filialen på Donsö, filialerna på de andra öarna behandlar jag bara helt kort. Anledningen 
till detta är att jag har funnit mest material om Styrsö och Donsö. Vrångö 
filial/utlåningsstation behandlar jag dock lite mer då biblioteksverksamheten där skilde sig 
något från verksamheten på de övriga öarna. 
                                                                 
25 Ett klargörande: när det gäller styrelsen för folkbiblioteket avses samma biblioteksstyrelse när det står: 
styrelsen för folkbiblioteket, biblioteksnämnden eller biblioteksrådet. Telefonintervju med Maj-Brith Johnson, 
12/2 2004 



 6 

När det gäller bibliotekspersonalen, redogör jag mest för deltidsbibliotekariernas utbildning 
och förhållanden, då det dröjde till en bit in på 1980-talet innan biblioteket på Styrsö fick sin 
första fackutbildade bibliotekarie. Vidareutbildningar för deltidsanställda bibliotekarier berör 
jag bara helt kort, då det inte förekom någon vidareutbildning av bibliotekspersonalen på 
Styrsö bibliotek med filialer, under den tid jag behandlar. Sockenbiblioteket och 
skolbiblioteket redogör jag för som en bakgrund, då det insamlade materialet om dessa 
bibliotek är alltför litet för att någon vettig analys av dessas verksamhet skulle kunna göras.  
 
1.6 Disposition 
 
Efter detta inledande kapitel, följer en mycket kort beskrivning över de tidiga folkrörelsernas 
uppkomst, med betoning på väckelserörelsen. Sedan följer en kortfattad bibliotekshistoria.  
Därefter följer ett kapitel om Göteborgs södra skärgård, om dess geografi, historia, näringsliv, 
religiös verksamhet – kyrkan och frikyrkorna som haft stor betydelse ute på öarna i Göteborgs 
södra skärgård, något om det allmänna kulturlivet, befolkningsutvecklingen och en kort 
beskrivning av de öar som haft biblioteksverksamhet under den tidsperiod jag behandlar. Min 
avsikt med detta kapitel, är att ge en bakgrund till biblioteksutvecklingen i södra skärgården 
samt att öka förståelsen för den anda som rådde på öarna. Detta sammantaget förklarar till en 
del biblioteksutvecklingen på öarna. Kapitlet därefter handlar om biblioteksutvecklingen i 
Göteborgs södra skärgård, ifrån dess tidigaste början med sockenbiblioteket i slutet av 1800-
talet. Jag redogör därefter något kort för skolbibliotekets verksamhet. Sedan följer ett kapitel 
med en analys av bibliotekssituationen på öarna. I kapitlet därefter tar jag upp de slutsatser jag 
kommit fram till genom min analys av materialet. Sedan följer en sammanfattning av 
uppsatsen och käll- och litteraturförteckning och sist följer en efterskrift om 
bibliotekssituationen in på 2000-talet. Efterskriften har jag tagit med för att visa att det dröjde 
till ända in på 1980-talet innan Styrsö bibliotek fick en fackutbildad bibliotekarie. 
 

2 Folkrörelsernas uppkomst med betoning på 
väckelserörelsen 

 
Under åren 1850-1920 förvandlades Sverige från ett bondesamhälle till ett industriland. 
Befolkningen ökade från 3,5 miljoner till nästan 6 miljoner. Landsbygdens befolkning flyttade 
in till städerna och började arbeta i industrierna, en hel del av befolkningen valde att emigrera.   
Det var också under denna tid som de stora folkrörelserna började växa sig allt starkare. 
Väckelserörelsen var den första stora folkrörelsen, den rekryterade sina medlemmar i alla 
befolkningslager och i den ingick många företagare och arbetare. Nästa stora folkrörelse, 
nykterhetsrörelsen, rekryterade sina medlemmar bland i stort sett samma människor som 
väckelserörelsen. Nykterhetsrörelsen fick sitt uppsving på 1870-talet, liksom den tredje stora 
folkrörelsen, arbetarrörelsen. Anslutningen till arbetarrörelsen var mycket ojämn inom olika 
yrkesgrupper. Andra folkrörelser följde efter dessa som t.ex. skytterörelsen, idrottsrörelsen 
och i slutet av 1800-talet uppstod folkbildningsrörelsen. 26 
 
Missionsförbundet var starkast på landsbygden. År 1900 fanns det mellan 200.000 och 
250.000 vuxna medlemmar inom väckelserörelsen enligt historikern Sven Lundqvists 
beräkningar. I många frikyrkor och dess församlingar tog man starkt avstånd från världsliga 
nöjen. De religiösa väckelserörelserna var i många fall klassöverbryggande som t.ex. 
schartauanismen som lockade till sig vitt skilda sociala grupper. Det centrala i den 
schartauanska religionstolkningen var att alla var lika inför Gud, alla tjänade Gud lika mycket, 
                                                                 
26 Åberg, A. (1989). Vår svenska historia, sid. 490ff 
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var och en hade sin givna uppgift. Denna lära gav därmed självrespekt åt underklassen. Enligt 
många forskare skulle detta ha en hämmande inverkan på arbetarrörelsens möjligheter att få 
fotfäste i områden som dominerades av en sådan religiös syn. 27 I Bohuslän grep den 
schartauanska väckelsen, som var en inomkyrklig väckelse, främst vanligt folk som t.ex. 
fiskare, jordbrukare och småföretagare.28 Ur kallelsetanken - att varje människa av Gud 
tilldelas en bestämd plats och en bestämd uppgift i skapelsen, där man skall förbli och utföra 
sina uppgifter med största möjliga trofasthet och uthållighet – utvecklades den höga 
uppskattningen av arbetet i den schartauanska trosuppfattningen. Arbetet var ett gott mål i sig 
och en personlig väg att förhärliga skapelsen. Så länge man skötte sin uppgift, var man lika 
mycket värd som vem som helst. Arbetet var ett mål i sig, inte ett medel till karriär, ökat 
välstånd eller rikare fritid. Man utvecklade ett måttlighetsideal, alla Guds gåvor skulle brukas 
med individuellt ansvar och med måttlighet. Man var varsam med orden och yttrade sig inte i 
onödan. Beställsamhet ogillades mycket starkt, man höll på sitt.29 Väckelserörelsens folk 
fanns inom de existerande politiska partierna. De tidigare spontana och mångskiftande 
folkrörelserna, förändrades omkring 1920 till fast etablerade, byråkratiska organisationer. 
Ledarna fick på så sätt större möjligheter att påverka samhället.30 
 

3 Svensk folkbiblioteksutveckling 
 
I detta kapitel ges en kortfattad historisk beskrivning av svensk folkbiblioteksutveckling med 
början om sockenbiblioteksrörelsen vid mitten av 1800-talet och folkbiblioteksutvecklingen 
fram till 1970-talet. De viktigaste riksdagsbesluten gällande folkbiblioteken från 1905, 1912, 
1930 och 1955 tas upp samt helt kort 1949 års utredning som ej ledde till något beslut men 
som ändå haft påverkan på biblioteksutvecklingen. Folkbibliotekens samarbete med 
skolbiblioteken tas upp helt kort, då det har betydelse för uppsatsen i och med att Styrsö 
folkbibliotek så småningom i slutet av 1960-talet integrerades med skolbiblioteket. Synen på 
urvalet av litteratur till biblioteken tas upp, då det är av stor vikt för uppsatsen. 
Centralbibliotekens/länsbibliotekens uppkomst och uppgift beskrivs; vandringsbiblioteken 
och bokbåtens uppkomst och verksamhet beskrivs kort. Därefter följer en beskrivning av 
folkbibliotekens lokaler genom tiderna, med tonvikt lagd på utvecklingen på landsbygden. 
Personalfrågan tas sedan upp med tonvikt lagd på deltidsbibliotekariernas förhållanden när det 
gäller utbildning och löner. Sedan följer ett kapitel om utvecklingen av bokbeståndet på 
biblioteken från 1800-talet till 1970-talet. Sist beskrivs utlåningen från tidigt 1900-tal och 
fram till 1970-talet. 
 
3.1 Den tidigaste biblioteksutvecklingen, 1905 och 1912 års beslut 
 
I 1842 års folkskolestadga, som föreskrev skolplikt, kommer också samhällets första 
erkännande av folkbibliotek: ”För underhållande av de i skolan förvärvade kunskaper och 
synnerligen för befrämjande av en sann kristlig bildning”…”åligge det ock prästerskapet att 
uppmuntra till inrättandet och begagnandet av sockenbiblioteker samt därtill tjänliga böcker 
föreslå.” Föreskriften var dock inte något krav på att upprätta bibliotek och staten åtog sig inte 
något ekonomiskt ansvar för detta. I det stora hela kan man förmoda att 
sockenbiblioteksrörelsen på många håll inte haft så särskilt stor kontakt med sin målgrupp, 
detta samt styrning uppifrån, bokurvalets begränsning mer efter överhetens intressen än 

                                                                 
27 Berggren, L. & Greiff, M. (2000). En svensk historia…, sid. 229 
28 Lewis, K. (1993). Västsvenskt livsmönster…, sid. 249f 
29 Ibid, sid. 254-257 
30 Åberg, A. (1989). Vår svenska historia, sid. 496  
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bibliotekens tilltänkta låntagare och bristen på förnyelse, torde ha varit anledningar till att 
sockenbiblioteksverksamheten tynade bort. Lantbruksbefolkningens läskunnighet var väl inte 
heller så stor och det var ont om litteratur som intresserade dem.31 Sockenbiblioteksrörelsen 
fanns främst på landsbygden, då den övervägande delen av befolkningen bodde på landet. I 
städerna uppstod det samtidigt församlingsbibliotek och vid 1800-talets mitt och senare 
uppstod bildningscirklarnas och arbetarföreningarnas bibliotek.32 
  
År 1905 fick folkbiblioteken för första gången statsunderstöd. Maxbeloppet var 75 kronor per 
år och bibliotek, under förutsättning att ortsbidraget var lika stort.33 Statsanslaget utgick 
endast för utgifter till bokinköp och tryckning av katalog. Omedelbart efter detta beslut, 
framkom krav på ändringar. Statsanslagen ansågs vara alltför låga och man önskade även 
anslag för personal- och lokalkostnader, önskvärt var också en centralisation och 
rationalisering av biblioteksarbetet.34 Trots de låga beloppen medförde statsunderstödet ett 
påtagligt uppsving i biblioteksverksamheten. 35 För att få statsbidrag enligt 1905 års 
kungörelse, måste man se till att böcker av omoraliskt innehåll inte fick införlivas med 
biblioteket.36 
  
År 1909 fick Valfrid Palmgren uppdraget att utreda folkbiblioteksfrågan i Sverige. Med några 
få ändringar antogs hennes förslag i 1912 års biblioteksförfattning. Statsanslagen ökade 
betydligt och nu blev även skolbiblioteken berättigade till statsunderstöd. Minimibelopp för 
folkbiblioteken var 40 kronor och maximibelopp 400 kronor med krav om minst lika stort 
lokalt anslag. 37 Statsunderstödet till skolbiblioteken utgick med minst 15 kronor och högst 
150 kronor.38 Två bibliotekskonsulenttjänster inrättades, knutna till Skolöverstyrelsen, som 
rådgivande och kontrollerande myndighet.39 Statsunderstödet utgick i form av bundna böcker, 
valda ur en särskild katalog som de nyinrättade bibliotekskonsulenterna sammanställde. Med 
urvalet i katalogen, hade man som mål att höja kvaliteten på bibliotekens bestånd såväl i 
litterärt som i moraliskt hänseende.40 
 
3.2  1930 års beslut i folkbiblioteksfrågan 
 
Under 1920-talet fortsatte folkbiblioteksväsendets expansion och frågan om 
folkbiblioteksväsendets organisation, blev föremål för en grundlig omprövning genom särskilt 
tillkallade sakkunniga.41 Ny biblioteksförfattning kom den 24 januari 1930, det var 1924 års 
folkbildningssakkunnigas förslag om nya bestämmelser för statens stöd för folkbiblioteken 
som då antogs. Statsunderstödet skulle utgå som grundunderstöd med lägst 400 kronor och 
högst 5.000 kronor samt med tilläggsunderstöd av två slag, (I) för läsrum och 
handbokssamling samt (II) för den egentliga bibliotekspersonalens kompetens och 
löneförmåner.42 Biblioteken hade rätt att som motsvarighet till statsunderstöd få räkna 

                                                                 
31 Åberg, Å. (1982). Folkbibliotekens historia…, sid. 53 
32 Ibid, sid. 55 
33 Ibid, sid. 63 
34 Tynell, K. (1931). Folkbiblioteken i Sverige…, sid. 124 
35 Ibid, sid. 99 
36 Åberg, Å. (1982). Folkbibliotekens historia…, sid. 74 
37 Atlestam, I. m.fl. (1997). Fullbokat…, sid. 22 
38 Tynell, K. (1931). Folkbiblioteken i Sverige…, sid. 125ff 
39 SOU 1949:28, sid. 10 
40 Atlestam, I. m.fl. (1997). Fullbokat…, sid. 22 
41 SOU 1949:28, sid. 10f 
42 SFS 1930 Nr 15 
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hyresvärdet av kostnadsfritt upplåtna lokaler.43 Man föreskrev samråd mellan biblioteken för 
att motverka splittring av resurserna. En övre gräns sattes på 10.000 kronor för det samlade 
statsanslaget till biblioteksorganisationen i en kommun. Det ifrågasattes dock redan ifrån 
början om denna summa var tillräcklig för att stimulera de större städerna. 
 
I Sverige fick man inspiration ifrån Danmark där de hade en nordisk, decentraliserad tradition 
med centralbiblioteken. I Sverige gav man i uppdrag åt ett större stadsbibliotek i varje län att 
mot ett särskilt statsbidrag, jämsides med sin lokala uppgift, också fylla en regional sådan 
genom att till länets övriga bibliotek låna ut studielitteratur och vandringsbibliotek, ge teknisk 
vägledning samt att inspektera. Nätet av dessa centralbibliotek, senare kallade länsbibliotek, 
skulle ha täckt alla län 1941 men utbyggnaden av centralbiblioteken försenades av 
ekonomiska skäl till 1953. 
 
Ett mål för 1930 års biblioteksförfattning var att möjliggöra för …’varje medborgare, var han 
än bor och vem han än är, att med minsta möjliga formaliteter låna varje bok, han behöver.’44 
Skulle skolöverstyrelsen inte finna bibliotekets bokbestånd tillfredsställande ur moralisk eller 
konstnärlig synpunkt, skulle anslag endast beviljas såvida biblioteket rättade sig efter 
skolöverstyrelsens anvisningar. Bibliotekets styrelse ålades att se till att litteratur som …”är 
av beskaffenhet att i sedligt avseende kunna inverka skadligt, om den sättes i händerna på 
unga och omogna läsare, icke genom utlåning eller på annat sätt hålles tillgänglig för 
personer, som ej kunna anses besitta erforderlig mognad.”45 Bokurvalsdebatten fick under 
1930-talet ny fart, då konservativa intressen ifrågasatte bibliotekens inköp av t.ex. Ivar Lo-
Johanssons, Moa Martinsons och Jan Fridegårds böcker.46 
 
När det gällde skolbiblioteken utgick statsunderstödet med lägst 15 kronor och högst 150 
kronor per år, detta förutsatt att ortsbidraget utgick med minst lika stort belopp som det 
begärda statsunderstödet.47 Om bokurvalet till skolbiblioteken, sades följande: ”Under inga 
förhållanden må med skolbibliotek införlivas populärmedicinska arbeten, som på ett ingående 
sätt behandla samhällsskadliga eller osunda sexuella förhållanden och äro av beskaffenhet att 
i sedligt avseende kunna inverka skadligt, om de sättas i händerna på unga och omogna läsare, 
eller andra skönlitterära arbeten än sådana, som kunna anses lämpliga för ungdom.”48 År 1931 
genomfördes förbättrade understödsvillkor för skolbiblioteken. 49 
 
1930 års biblioteksförfattning lade grunden till den kraftiga expansionen av folkbiblioteken 
under 1930-talet. Författningen bidrog till att främja en mer effektiv och mer kvalificerad 
biblioteksverksamhet. Tilläggsunderstödet till bibliotek med handbokssamling och till 
bibliotek med utbildad personal, gynnade det kvalificerade biblioteksarbetet. De små 
biblioteken blev mer delaktiga av de större bibliotekens bokbestånd och ett visst samarbete 
uppstod  mellan de stora och små biblioteken. Detta samarbete stimulerades genom att 
centralbibliotek inrättades och genom de större bibliotekens skyldighet att låna ut böcker 
också utanför den egna kommunen samt genom föreskrifter om att bibliotekarierna inom en 

                                                                 
43 Tynell, K. (1931). Folkbiblioteken i Sverige…, sid. 215 
44 Åberg, Å. (1982). Folkbibliotekens historia…, sid. 66f 
45 SFS 1930 Nr 15 
46 Atlestam, I. m.fl. (1997). Fullbokat…, sid. 27 
47 SFS 1930 Nr 15 
48 Ibid 
49 SOU 1949:28, sid. 12 
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och samma kommun skulle mötas i samråd.50 1930 års statsbidragssystem kom att gälla till 
1965.51 
 
3.3 Folkbiblioteksutvecklingen under 1940- och 1950-talen 
 
Den 6 december 1946 gav Kungl. Maj:t chefen för ecklesiastikdepartementet52 i uppdrag att 
tillsammans med högst fem sakkunniga, utreda och komma med förslag angående grunderna 
för statsunderstöd till folkbiblioteksväsendet. År 1949 lade de folkbibliotekssakkunniga fram 
sitt betänkande och förslag rörande grunderna för statsbidrag till folk- och 
skolbiblioteksväsendet.53 Kommunerna skulle inte åläggas att upprätta folkbibliotek, utan de 
skulle i stället stimuleras till detta genom statsbidragsbestämmelsernas utformning.54 År 1947 
höjdes anslagen till central- och landsbiblioteken men de folkbibliotekssakkunniga ansåg att 
centralbiblioteken och landsbiblioteken behövde ytterligare förstärkning. Anledningen till 
detta var att de undergått en mycket kraftig utveckling, antalet utsända vandringsbibliotek och 
antalet boklån till enskilda låntagare hade ökat mycket, så hade även centralbibliotekens 
rådgivande verksamhet.55 De folkbibliotekssakkunniga lade fram förslag om utbildning, med 
utökad kursverksamhet för icke heltidsanställd bibliotekspersonal, att statens biblioteksskola 
borde omfatta ett läsår och bli årligen återkommande samt anordnande av fortbildningskurser. 
Till hjälp vid bibliotekarieutbildningen ansåg de sakkunniga att ett bibliotekens 
korrespondensinstitut borde upprättas.56 
 
Statsunderstödet till bibliotek i folkskolor utgick år 1949 med lägst 15 kronor och högst 1.000 
kronor, ortsbidraget skulle utgå med ett minst lika stort belopp som statsunderstödet.57 
De folkbibliotekssakkunniga konstaterade att folk- och skolbiblioteken båda ingick som 
viktiga beståndsdelar i det nationella bibliotekssystemet. För att kunna ge allmänheten bästa 
möjliga service ansåg de sakkunniga det vara en önskvärd förutsättning med en samordning 
av de gemensamma resurserna. Det fanns ekonomiska fördelar med ett samarbete och när det 
gällde det bibliotekstekniska arbetet ansåg de sakkunniga att det borde kunna komma till 
stånd. De folkbibliotekssakkunnigas förslag till nya statsbidragsbestämmelser var så 
utformade att vederbörande skolmyndighet skulle ha möjlighet att träffa en överenskommelse 
med det kommunala biblioteket om ett mer eller mindre långt gående samarbete. De 
sakkunniga ansåg dock att skolbibliotekarien skulle vara lärare och att bokvalet till 
skolbiblioteket skulle bestämmas av skolans biblioteksnämnd.58 Man föreslog inrättande av en 
central institut ion kallad ”Bibliotekstjänst”, för fullgörande av vissa bibliotekstekniska 
arbetsuppgifter.59 Betänkandet och förslaget från 1949, ledde inte till något beslut men några 
av dess förslag förverkligades60 som t.ex. bildandet av den centrala institutionen 
”Bibliotekstjänst”, BTJ. Bibliotekstjänst grundades 1960 och hade sitt ursprung i en 
ekonomisk förening, bildad 1951. BTJ tillhandahåller biblioteken tjänster och material. 61  

                                                                 
50 SOU 1949:28, sid. 12 
51 Atlestam, I. m.fl. (1997). Fullbokat…, sid. 27 
52 Ecklesiastikdepartementet 1840-1967, nuvarande namn är Utbildningsdepartementet//Bonniers Compact 
Lexicon 2000. (1999). Sid. 232 
53 Atlestam, I. m.fl. (1997). Fullbokat…, sid. 3f 
54 Ibid, sid. 150 
55 Ibid, sid. 64f 
56 SOU 1949:28, sid. 93 & 128 
57 Ibid, sid. 96 
58 Atlestam, I. m.fl. (1997). Fullbokat…, sid. 124f 
59 Ibid, sid. 156 
60 Ibid, sid. 30 
61 SOU 1972:61, sid. 17 
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År 1955 kom en kungörelse angående ändrade statsbidrag till folkbiblioteksväsendet (Svensk 
författningssamling 1955:540).62 Statsbidraget utgick som tidigare, med dels ett allmänt 
grundbidrag, dels som särskilda tilläggsbidrag av två olika slag. Grundbidraget utgick med  
50 % av hela bidragsunderlaget, dock med högst 5.000 kronor.63 Tilläggsbidrag I utgick med  
20 % av bokanslaget om biblioteket hade en av skolöverstyrelsen godkänd handbokssamling 
och tillgång till vägledning i användandet av densamma. För bibliotek i städer, köpingar eller 
i municipalsamhällen måste även läsrum finnas tillgängligt för allmänheten. Tilläggsbidrag II 
utgick med 20 % för biblioteksutbildad personal som hade av skolöverstyrelsen godkänd 
kompetens.64 Tilläggsbidragen kunde utgå oberoende av varandra. Ett bibliotek med 
kompetent bibliotekarie kunde således få statsbidrag II, även om det inte uppfyllde villkoren 
för tilläggsbidrag I.65 Från statsbidraget avdrogs ett belopp motsvarande 2 % som gavs till 
”Fonden för centrala åtgärder till främjande av folkbiblioteksväsendet”, denna fond 
förvaltades av skolöverstyrelsen. 66 Ur denna fond utgick bidrag till vissa av Bibliotekstjänst 
utgivna publikationer, folkbibliotekens korrespondensinstitut, kurs- och försöksverksamhet 
m.m.67 
 
3.4 Folk- och skolbiblioteken under 1960 och 1970-talen 
 
Under 1960-talet gav den gynnsamma samhällsekonomin goda förutsättningar för en expansiv 
biblioteksverksamhet.68 Folkbibliotekens verksamhet utökades under denna tid med 
upptagande av nya media som tillhandahållande och utlåning av grammofonskivor, ljudband, 
bildband, film, diapositiv m.m. Den sociala biblioteksverksamheten, med bl.a. boken kommer 
verksamhet, hade vuxit starkt under denna period.69 År 1965 avskaffades de generella 
statsbidragen och kommunernas ansvar för folkbiblioteken förstärktes.70 Statsbidragen till de 
lokala folkbiblioteken kom att bestå av dels utvecklingsbidrag, dels av punktbidrag för 
särskilda lokala initiativ. Exempel på punktstöd: anskaffande av bokbil, utrustning för 
musikåtergivning och försök med olika former av allmän kulturell verksamhet.71 
 
Titeln på den rationaliseringsutredning som kom år 1960 var ”Organisation och arbetsmetoder 
vid kommunala bibliotek”, kallad RU. Denna utredning gjordes i samarbete mellan 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och Skolöverstyrelsen. Syftet med utredningen var 
att skapa riktlinjer för arbetet i landets folkbibliotek. Sigurd Möhlenbrock (stadsbibliotekarie i 
Göteborg mellan 1955-197972) var involverad i denna utredning.  RU blev normgivande för 
beräkning av personal, tidsåtgång, mediabestånd och lokaler.73 Kommittén för utredningen 
rekommenderade samverkan för folk- och skolbibliotek t.ex. när det gällde gemensamma 
lokaler, gemensamt bokbestånd och gemensam personal, i de fall där det var lämpligt. 
Kommittén framhöll att det var viktigt att kommunala och statliga organ långsiktigt och 
omsorgsfullt planerade om kombinerade biblioteksenheter skulle kunna upprättas. När det 
gällde skolbiblioteken ansåg man att kravet på närhet mellan undervisning och skolbibliotek 

                                                                 
62 Författningar och föreskrifter…(1958). Sid. 7 
63 Ibid, sid. 12 
64 Ibid, sid. 13 
65 Biblioteksskötsel…(1960). Sid. 14 
66 Författningar och föreskrifter…(1958). Sid. 25 
67 Ibid, sid. 26 
68 Folkbibliotek i tal och tankar…(1982). Sid. 101 
69 Biblioteksarbete…(1972). Sid. 7ff 
70 Jacobson, Thord, Plaenge (1982). Folkbiblioteken under…, sid. 96 
71 Ibid, sid. 95 
72 Atlestam, I. m.fl. (1997). Fullbokat…, sid. 143 
73 Ibid, sid. 33 
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var starkt och när det gällde folkbiblioteken utgjorde ett centralt och bra läge en 
grundläggande förutsättning för att biblioteket skulle kunna nå så många av kommunens 
invånare som möjligt. Kommittén ansåg att om ett kombinerat folk- och skolbibliotek med 
heltidsanställd bibliotekarie inrättades, borde det vara möjligt att avsevärt utöka bibliotekets 
utnyttjande i undervisningens tjänst. Fördelen med ett kombinerat bibliotek var bl.a. också att 
biblioteket hölls öppet även under lovdagar. En samverkan mellan folk- och skolbibliotek 
skulle också medföra kostnadsmässiga fördelar.74 
 
År 1972 kom den nya rationaliseringsutredningen, kallad NRU, titeln på utredningen var 
”Biblioteksarbete”. Denna utredning presenterade nya normer och rekommendationer, den tog 
också hänsyn till bibliotekens breddade uppdrag när det gällde den uppsökande och 
allmänkulturella verksamheten. 75 NRU fick inte lika stor betydelse som RU men dess 
omfattande utredning om filial- och bokbussverksamhet har säkerligen betytt mycket. 
Informationsfunktionen betonades mycket kraftigt.76 NRU hade en bred förankring hos 
myndigheter och organisationer, detta samt de uttalanden och rekommendationer som 
utredningen gjorde, hade sannolikt stor betydelse för inriktningen av 
folkbiblioteksverksamheten under 1970-talet.77 Litteraturutredningen lade fram sitt förslag i 
slutbetänkandet ”Boken” 1974 (SOU 1974:5). Utredningen visade på att standarden ute i 
landet var mycket ojämn. Utredningens förslag inom biblioteksområdet syftade till 
standardutjämning och standardförbättring. De ansåg att det var angeläget att statsmakterna 
fastställde vad som var folkbiblioteksverksamhetens mål och vem som bar ansvaret för 
verksamheten på olika nivåer.78  
 
När det gäller folkbiblioteken i undervisningen, har förväntningarna på folk- och 
skolbiblioteken som resurs inom utbildning och folkbildning alltid varit stora. I betänkandet 
”Folk- och skolbibliotek” (SOU 1949:28), sades det: …”att folkbiblioteksväsendets uppgift är 
att medverka till skapandet av kunniga och dugliga medborgare.”…”Det skall samverka med 
alla andra organisationer som har kulturell verksamhet på sitt program: skolor, universitet, 
museer, folkbildningsorganisationer, föreningar o. s. v. Det skall stå i centrum för 
bildningsarbetet.” 79 Sveriges allmänna biblioteksförenings dokument ”Folkbibliotekens 
målsättning” från 1970 sade att …”folkbiblioteken skall medverka i samhällets satsning på 
undervisning och utbildning för alla åldrar.” Skolan som medagerande i kulturpolitiken och 
folkbiblioteken som resurs i utbildningssamhället, framstod som naturlig och önskvärd i 
många av 1970-talets utredningar. I en bilagedel till Litteraturutredningens huvudbetänkande, 
Litteraturen i skolan (SOU 1973:1), underströk utredningen vikten av samarbete mellan skola 
och folkbibliotek och föreslog att detta samarbete skulle skrivas in i skolstadgan, där det 
tydligt borde utsägas att skolan hade skyldighet att tillvarata de tjänster som folkbiblioteken 
kunde erbjuda. I propositionen om skolans inre arbete (Prop. 1975/76:39) poängterade man 
bl.a. vikten av att skolan utnyttjade det omgivande samhällets utbud av kultur och 
information, vilket bl.a. förutsatte väl fungerande folkbibliotek. Man menade att 
skolbiblioteken borde kunna samordnas med folkbiblioteken för att kommunens totala 
biblioteksresurser bättre skulle kunna utnyttjas. På utbildningsutskottets förslag beslutade 
riksdagen bl.a. att godkänna förslaget till riktlinjer för skoldagen, där det framhölls att en 
aktiv biblioteksverksamhet fyllde en viktig funktion i skolan. 80 
                                                                 
74 Organisation och…(1960), sid. 156f 
75 Folkbibliotek i tal och tankar…(1982), sid. 33 
76 Jacobson, Thord Plaenge (1982). Folkbiblioteken under…, sid. 95 
77 Folkbibliotek i tal och tankar…(1982), sid. 109f 
78 Ibid, sid. 106f 
79 Ibid, sid. 101ff & SOU 1949:28, sid. 42f 
80 Folkbibliotek i tal och tankar…(1982), sid. 101ff 
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I början på 1970-talet kunde samarbetsformerna mellan folk- och skolbibliotek se olika ut, 
den kanske vanligaste samarbetsformen var den där folkbibliotekets fackutbildade 
bibliotekarier övertog det bibliotekstekniska arbetet med bokinköp, böckernas klassificering 
och katalogisering. I andra fall hade både skol- och folkbiblioteket inrymts i samma lokal men 
med i övrigt skild administration. På vissa håll var folk- och skolbiblioteket helt integrerade 
även när det gällde bibliotekens administration. 81 
  
I Göteborgs stadsbiblioteks årsberättelse för år 1970, skriver stadsbibliotekarie Sigurd 
Möhlenbrock om samarbetet mellan folk- och skolbibliotek. De erfarenheter man dittills hade 
haft av kombinationen folk- och skolbibliotek, ledde till det principiella ställningstagandet, att 
när det var till fördel för både skola och bibliotek, skulle en integrering av 
biblioteksverksamheten äga rum vid planerandet av nya enheter. Skolstyrelsen och 
biblioteksnämnden var fullständigt eniga om principerna för samarbetet. Syftet med en 
samordning av skolans biblioteksverksamhet och den allmänna biblioteksverksamheten var att 
man skulle uppnå en effektivisering och ett förbilligande av den samlade 
biblioteksverksamheten, genom ett gemensamt utnyttjande av lokaler, bokbestånd och 
personal. Den kanske mest uppenbara fördelen med denna samordning låg främst i 
bibliotekets starkt ökade öppethållande under sakkunnig ledning.82 
 
3.5 Vandringsbibliotek 
 
Man började införa vandringsbibliotek i Sverige under 1890-talet, för att ge befolkningen som 
var bosatt långt ifrån tätorterna möjlighet att låna böcker.83 Studentföreningarna Verdandi och 
Heimdal bedrev vandringsbiblioteksverksamhet från 1902 respektive 1906.84 Man ville nå ut 
till alla med böcker, även till mer avlägsna arbetsplatser med arbetare som t.ex. skogsarbetare, 
rallare och sjömän. Folkbildningsförbundet, bildat 1903, förmedlade flest vandringsbibliotek. 
Denna verksamhet fortsatte de med tills centralbiblioteken, sedermera länsbiblioteken, tog 
över med början under 1930-talet.85 
 
I västra Sverige var Västra Sveriges Folkbildningsförbund, bildat 1901, den centrala 
förmedlingsanstalten för föreläsningsverksamheten i västra Sverige. De hade även 
vandringsbibliotek. Avsikten var till en början att föreläsningarna på mindre orter utan 
bibliotek, skulle kompletteras av vandringsbiblioteken men snart visade det sig att 
biblioteksrörelsen blev en rörelse oberoende av föreläsningarna. Efter 1912 ändrades reglerna 
för statsanslag och det bestämdes att förmedlingen av vandringsbibliotek skulle skötas av fyra 
”anstalter”, däribland Västra Sveriges folkbildningsförbund.86 
 
Efter 1930-talet övertogs vandringsbiblioteksverksamheten allt mer av centralbiblioteken i 
länen. Den 1 juli 1949 upphörde Folkbildningsförbundets statsanslag för verksamheten..87 
Senare kompletterade och så småningom ersatte bokbussar, bokbåtar och bokrälsbussar 
vandringsbiblioteken. Betydelsen av dessa minskade när kommunikationerna blivit bättre och 
när radio, TV och Internet tillkommit.88 
 
                                                                 
81 Möhlenbrock, S. & Ottervik, G. (1973). Svenska bibliotek…, sid. 90 
82 Möhlenbrock, S., Skola och bibliotek//Göteborgs stadsbiblioteks årsberättelse 1970, sid. 1-2 
83 Palmgren, V. (1911). Förslag angående…, sid. 105 
84 Tynell, K. (1931). Folkbiblioteken i Sverige…, sid. 90f 
85 Atlestam, I. m.fl. (1997). Fullbokat…, sid. 20 
86 Larsen, M. (1923). Göteborgs folkbibliotek…, sid. 58f & 71 
87 Odhner, E., Folkbildningsförbundets vandringsbibliotek…, //Biblioteksbladet 1950, sid. 106ff 
88 Atlestam, I. m.fl. (1997). Fullbokat…, sid. 20 
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3.6 Centralbibliotek/länsbibliotek 
 
1930 års förordning innebar bl.a. att centralbibliotek, senare kallade länsbibliotek, skulle 
inrättas i varje län. Dessa biblioteks uppgift skulle vara rådgivande, dvs. att stödja de lokala 
biblioteken när det gällde bokbestånd och kompetens.89 De skulle låna ut vandringsbibliotek 
och studielitteratur, ge teknisk vägledning samt inspektera.90 De första centralbibliotek som 
inrättades var i Malmö och Karlstad 1930, därefter kom Luleå och Eskilstuna 1931 och 1932 
kom Halmstad och Göteborg. 91 Först 1953 hade alla län centralbibliotek.92 
 
I Biblioteksbladet år 1943 kunde man läsa att studienämnden inom Svenska Västkustfiskarnas 
Centralförening, inlett ett samarbete med Dicksonska folkbiblioteket i Göteborg. Syftet var att 
få ut böcker till fiskarebefolkningen längs västkusten. Man hade för avsikt att sända ut 
vandringsbibliotek om högst tio band till fiskebåtarna. Det rörde sig tills vidare om ett försök, 
men det tycktes som om intresset för denna form av biblioteksverksamhet vore stort.93 
 
När Dicksonska folkbiblioteket i Göteborg blev centralbibliotek för Göteborgs och Bohus län 
år 1932, överlämnade Västra Sveriges Folkbildningsförbund ansvaret för 
vandringsbiblioteksverksamheten till det nyinrättade centralbiblioteket. Det var den dåvarande 
stadsbibliotekarien i Gävle, Nils Genell som tillträdde tjänsten som centralbibliotekarie i april 
1932, han blev kvar i denna tjänst till 1955.94 Inga Brita Sjögren var ansvarig för 
länsavdelningen efter Nils Genell, 1960 utsågs hon till biträdande stadsbibliotekarie och 
Gunnar Pontén efterträdde henne. År 1965 tog Solveig Almgren över som ansvarig för 
länsavdelningen och 1970 tog Git Westman över efter henne.95 I samband med att man från 
statens sida upphörde med de generella statsbidragen direkt till kommunerna 1965, döptes 
centralbiblioteken om till länsbibliotek.96 
 
3.7 Bokbåten 
 
Sveriges första bokbåt startade i Stockholms skärgård.97 Då det var svårt att ordna ett effektivt 
biblioteksväsen för skärgårdskommunerna i Stockholms skärgård med dess spridda 
bebyggelse, arbetade man för att få igång turer med bokbåt. År 1953 startade bokbåten i 
Stockholms skärgård sin premiärtur och resan blev en succé. Bokbåten sågs inte bara som ett 
transportsätt av böcker utan även som en mycket effektiv bibliotekspropaganda som på ett  
effektivt sätt spred kännedom om centralbiblioteket.98 Bokbåtsverksamheten fortsatte in på 
1980-talet. Bokbåtsverksamhet har även funnits i Oskarshamn, mellan 1973-1983 och som ett 
försöksprojekt en kortare tid i Västerås under somrarna 1962 och 1963.99 
 
År 1954 började länsavdelningen vid Göteborgs stadsbibliotek skicka ut en buss med 
bokdepositioner till kommunerna. Men ut till skärgården nådde man inte med buss.  
                                                                 
89 Ibid, sid. 27 
90 Åberg, Å. (1982). Folkbibliotekens historia…, sid. 66 
91 Forslund Bengtsson, G. & Westerlind, K. (2000). Boken kommer…, sid. 27 
92 Åberg, Å. (1982). Folkbibliotekens historia…, sid. 66 
93 Från biblioteksfronten//Biblioteksbladet 1943, sid. 214 
94 Atlestam, I. m.fl. (1997). Fullbokat…, sid. 104 & Forslund Bengtsson, G. & Westerlind, K. (2000). Boken 
kommer…, sid. 41 
95 Atlestam, I. m.fl. (1997). Fullbokat…, sid. 175 
96 Ibid, sid. 175 
97 Adelsköld, E., Med bokbåt i Stockholms skärgård//Biblioteksbladet 1953, sid. 379 
98 Ibid, sid.379ff 
99 Fairall, C. & Lewin, A. (1986). Bokbåten kommer?…, sid. 3f 
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På 1950-talet, när bokbåten kom till, var det fortfarande dåligt med förbindelser ute i 
skärgården. Den första bokbåten på västkusten började som en försöksverksamhet med första 
turen på hösten 1956. Det var stadsbibliotekarien i Göteborg, Sigurd Möhlenbrock, som lade 
fram förslaget om en bokbåt. Han hade genom en inspektionsresa i Göteborgs och Bohus län 
våren 1956, funnit att bibliotekssituationen var mycket nedslående i länet. Göteborgs och 
Bohus län bestod då av 36 kommuner varav ungefär hälften av dessa hade bibliotek. Totalt 
fanns det 3-4 fackutbildade bibliotekarier. Bokutlåningen sköttes i de flesta fall av bokombud, 
det kunde t.ex. vara postfröken, läraren/lärarinnan, handelsmannen eller någon annan som var 
intresserad av att ha ansvar för boklådorna. Tillgången på böcker var ojämn, på en del öar 
fanns det biblioteksföreningar, studieförbunden hade sina bibliotek och på andra ställen fanns 
kanske inget bibliotek alls. Tanken med en bokbåt var att man skulle nå ut med böcker till 
människor som inte själva kunde komma till biblioteket. Man planerade alltså en 
försöksverksamhet med bokbåt. Innan man ansökte om bidrag till denna försöksverksamhet, 
hörde man sig för i kommunerna om det fanns något intresse för en sådan verksamhet. 
Gensvaret blev stort och i mars 1956 ansökte man om bidrag hos Kungliga Skolöverstyrelsen. 
Bidrag beviljades.100 
 
Försöksturen hösten 1956 blev en succé. Bokbåten angjorde sextiosju bryggor under denna 
första resa. Fullt med folk mötte båten då den anlände och på några av öarna i Göteborgs 
norra skärgård, stängdes skolan för dagen för att man skulle kunna vara med vid bryggan när 
båten kom. Verksamheten med bokbåt på västkusten permanentades fr.o.m. våren 1957. 
Båten gjorde som regel två turer om året, en gång på våren och en gång på hösten. Till en 
början hyrde man en av Öckeröbolagets stora båtar med plats för upp till 8.000 böcker. 
Bokombud utsågs i varje kommun som kontaktperson för länsavdelningen och för att ansvara 
för utlåningen av böckerna.101 Stadsbibliotekarien i Göteborg, Sigurd Möhlenbrock skrev i en 
artikel i Biblioteksbladet, 1957 om bokbåten som ett sätt att bryta människors isolering. Han 
tyckte att bokbåten var en sann sinnebild för det uppsökande biblioteket genom vilken man 
underlättade människors möte med boken. Det var heller inget tvivel om att bokbåtens besök 
på öarna i skärgården var uppskattat av skärgårdsborna.102 
 
I början medförde bokbåten ett blandat bestånd då bokbestånden i länet var magra och 
ofullständiga. Detta förändrades med tiden allt eftersom biblioteken ute i kommunerna 
byggdes upp och bokbestånden utökades. År 1967 började man trappa ner utlåningen av 
svensk skönlitteratur och senare togs också den svenska facklitteraturen bort. Två år därefter, 
1969, upphörde man med att ta med svensk barnlitteratur. Från och med 1982 hade man i 
huvudsak med litteratur för invandrare och en liten del svensk skönlitteratur med tonvikt på 
lyrik. Den grundläggande tanken bakom länsverksamheten var hela tiden att komple ttera de 
lokala bibliotekens bestånd. Parallellt med bokbåtsverksamheten reste man runt i 
kommunerna från länsavdelningen för att prata med politikerna och försöka få dem att satsa 
på bibliotek och uppbyggnad av egna bokbestånd. Ofta passade man på att ordna dessa möten 
när bokbåten låg i hamnen med full verksamhet, politikerna kunde då lättare övertygas om 
värdet av ett lokalt bibliotek.103 
 
Bokbåtens ankomst till öarna var i de flesta fall mycket efterlängtat och välkommet. Men 
schartauanismen präglade fortfarande människorna in på 1950-talet. Det ansågs syndigt att 
läsa för sitt nöjes skull och man såg med stor misstänksamhet på andra böcker än de religiösa. 
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Sigurd Möhlenbrock berättade bl.a. att ute på Vrångö gick det inte att öppet låna ut böcker. 
Den dåvarande lärarinnan lånade dock böcker från bokbåten som hon sedan ställde i skolan. I 
skydd av mörkret kom sedan öborna dit för att låna. Han berättade också om länsbussen, när 
den kom till någon av kommunerna en helg, fick den ställas på en plats som inte var synlig 
från kyrkan. På Orust tillkännagavs bokbåtens besök från predikstolen. Förhållningssättet till 
böcker och läsning var således olika bland befolkningen och kyrkans män i Göteborgs och 
Bohus län.104 
 
I samband med den stora kommunsammanslagningen 1974, fick länet 14 kommuner i stället 
för de tidigare 36, det var då meningen att alla kommuner skulle ha egna bibliotek och 
fackutbildad personal. I verkligheten dröjde det till in på 1980-talet innan alla kommuner i 
Göteborgs och Bohus län hade fackutbildad bibliotekarie. Mellan 1957 och fram till och med 
våren 1974 gick bokbåten parallellt med länsbussen. Länsbussen gick mellan år 1954 och 
hösten 1974. I början kompletterade bokbåten länsbussen när det gällde öarna. Båten började 
sedan gå även  till orter med landförbindelse, efter det att det kommit önskemål från de 
kommuner som av geografiska skäl betjänats av både buss och båt, att de hellre ville låna 
enbart från båten, då den hade ett större bestånd att välja från. Sedan 1957 och fram till 1983, 
gick bokbåten två gånger om året med några få undantag. Därefter gick den bara en tur om 
året.105 Bokbåtsverksamheten fanns kvar till 1989.106 
 
3.8 Lokaler 
 
Valfrid Palmgren skrev år 1911 bl.a. om bibliotekens läge och lokaler. Hon ansåg att 
bibliotekets läge borde väljas så att det låg så centralt som möjligt, för att göra det lätt att 
besöka för så många som möjligt. Vid denna tiden var många bibliotek fortfarande kvar där 
sockenbiblioteken inrättats eller i en skolsal utanför ortens centrum. 107 Dicksonska biblioteket 
i Göteborg, från 1897, var länge det enda bibliotek som hade en egen byggnad.108 Nästan 
samtidigt med 1912 års biblioteksreform, tillkom två nya biblioteksbyggnader, Jämtlands 
bibliotek och stadsbiblioteket i Norrköping.109 Förutom ett centralt läge, framhöll Valfrid 
Palmgren vikten av att bibliotekets lokaler skulle förläggas till bottenvåningen och helst utåt 
mot gatan eller vägen med direkt ingång därifrån. Allt för att befrämja tillgängligheten till 
biblioteket.110 Biblioteken inrymdes länge i ombyggda lokaler, ursprungligen ämnade för 
andra ändamål som t.ex. privata våningar, villor, skolor, sjukhus, banker och kommunalhus 
m.m. Men från slutet av 1920-talet började man bygga för bibliotek, oftast i samband med 
offentliga institutioner. Öppna hyllor blev då en självklarhet. En viktig del av 
bibliotekskonsulenternas verksamhet blev att planera och granska lokaler.111 Utvecklingen för 
förbättrade lokalförhållanden för biblioteken befrämjades i hög grad av 1930 års 
biblioteksreform genom föreskriften om rätt för biblioteken att som motsvarighet till 
statsunderstöd få räkna hyresvärdet av kostnadsfritt upplåtna lokaler.112 Omedelbart efter det 
att 1930 års författning antagits, började man att skapa normer för utrymme och för lokalernas 
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inbördes placering. Bibliotekarierna kämpade dock i många fall i underläge för utrymme och 
rationella lösningar av lokalerna gentemot arkitekter och byggherrar.113 
 
När Knut Tynells bok ”Folkbiblioteken i Sverige” kom ut 1931 hade landsbygdens bibliotek  
endast i undantagsfall egna lokaler. Ofta inrymdes de i rum som huvudsakligen användes för 
annat ändamål som t.ex. i skolhuset, i ett klassrum, materialrum eller dylikt. I andra fall kunde 
landsortsbiblioteket vara inrymt i kommunalhuset eller helt enkelt i bibliotekariens hem.114 
På landsbygden var också ofta gränsen mellan det kommunala folkbiblioteket och 
skolbiblioteket ganska flytande. I många fall var det också samma person, nämligen 
folkskolläraren, som var bibliotekarie i båda. Biblioteken var också ofta inrymda i samma 
lokal i ett rum i skolan. Skillnaden i realiteten kunde då bli obetydlig eller ingen alls mellan 
en kommun där man hade ett folkbibliotek och ett skolbibliotek formellt fristående från 
varandra och en annan kommun där man på folkbiblioteket också tillgodosåg skolungdomens 
behov.115 
 
På 1940-talet var det normalt att biblioteken fick överta lokaler som var byggda för andra 
ändamål. 116 Biblioteken måste i många fall nöja sig med de enklaste kyffen, de fick ta vad 
som blev över. Biblioteken kunde finnas på bakgator och i utkanter, i källare och på vindar, 
alltmedan det fanns moderna badinrättningar, moderna brandstationer och moderna 
kommunala tandpolikliniker, för att ta några exempel.117 År 1950 hade läget förbättrats när 
det gällde bibliotekslokaler, men det fanns fortfarande många bibliotek som inhystes i 
privatbostäder och klassrum. På 1930-talet var det sällsynt med läsrum på biblioteken, särskilt 
utanför de stora städerna, men utvecklingen av bibliotek med läsrum hade gått framåt och på 
1950-talet fanns de nu i städer, köpingar och i municipalsamhällen. Detta var delvis en direkt 
följd av 1930 års bidragsbestämmelser, där biblioteken fick högre bidrag om det hade ett 
särskilt läsrum med tillhörande handbokssamling.118 Efter andra världskrigets slut började de 
svenska folkbiblioteken bli internationellt uppmärksammade bl.a. för de tilltalande och 
trivsamma lokalerna och även för den goda organisationen och för böckernas inre och yttre 
kvalitet. Något som kritiserades var dock öppethållandet, som ansågs vara otillräckligt.119 
Byggandet av bibliotek tog fart under 1950-talet. Biblioteket skulle vara samhällets 
vardagsrum. Det var en tanke som varit med bland Valfrid Palmgrens krav och 1924 års 
folkbildningssakkunniga hade framhållit att bibliotekslokalen så vitt som möjligt borde ”bära 
en prägel, värdig bibliotekets viktiga samhällsuppgift”. Man ville bryta med dåtidens syn på 
biblioteket som en fattig välgörenhetsinrättning och arbeta för tidens stigande krav på 
samlingslokaler. 
  
Kommittén för rationaliseringsutredningen (RU) från 1960 ansåg att ett centralt läge var en 
nödvändig förutsättning för ett avsett utnyttjande av bibliotekets alla resurser, och för att 
kunna nå så många som möjligt. Även läget i byggnaden ansåg de vara av stor betydelse. En 
lokal i bottenplanet var att föredra framför en lokal i ett övre plan för att underlätta för alla 
låntagare oavsett ålder eller ev. handikapp att ta sig till biblioteket.120 Kommittén 
rekommenderade bl.a. också att samverkan mellan folk- och skolbibliotek t.ex. i form av 
gemensamma lokaler skulle komma till stånd i alla fall där de lokala förhållandena så 
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medgav. 121 Ännu år 1969 fanns det många bibliotek som låg i källarlokaler.122 Den nya 
rationaliseringsutredningen, kallad NRU, kom 1972 och där konstaterade man att 
byggnadsverksamheten av bibliotekslokaler ökat ytterligare i mitten av 1960-talet och att 
dessa nya biblioteksbyggnader hade större ytor, man anpassade lokalerna till bibliotekens 
vidgade verksamhetsområde med utställningshallar, musikrum, AV-rum och samlingssalar. 
Man strävade oftast efter en integrering mellan olika låntagar- och ålderskategorier i 
planlösningen för de nya biblioteksbyggnaderna. Man ville uppnå flexibilitet och öppenhet 
parallellt med ett funktionellt tänkande.123 Utredningen tog också upp betydelsen av 
bibliotekslokalernas utformning för personalstorleken. 124 
  
3.9 Personal 
 
Arbetet som bibliotekarie utfördes i början av 1900-talet till övervägande delen av frivillig 
och oavlönad arbetskraft, bibliotekarien var oftast en folkskollärare. Valfrid Palmgren skrev 
1911 om bibliotekarieyrket som varande …”ett lifskall, kräfver ens hela arbetskraft, hela 
personlighet och ingalunda är en sinekur.”. Palmgren ansåg att bibliotekarieyrket, förutom att 
vara ett livskall, också var ett minst lika krävande och betydelsefullt arbete som andra 
kulturella yrken och att utbildning och speciella kunskaper krävdes för dess utövande. Hon 
påpekade att bibliotekarierna i ytters få fall fått ens den ringaste utbildning i yrket. Det som 
fanns var sommarkurser och år 1909 hade hon själv hållit en sex veckors kurs, 1908 och 1910 
hade hon varit med att leda 14-dagars kurser i biblioteksförvaltning. Bibliotekens 
föregångsländer, Amerika och England hade i början av 1900-talet en helt annan syn på 
bibliotekarieyrket än man hade i Sverige. Bibliotekariens anseende, utbildningsmöjligheter 
och löner var mycket bättre än i Sverige. Även Norge var långt före Sverige, trots att det där 
ännu ej fanns egna utbildningsmöjligheter i landet, bibliotekspersonalen utbildades i 
Amerika.125 Riksdagen anvisade på skolöverstyrelsens förslag, år 1920 12.000 kronor till 
kurser för bibliotekarier vid folk-, skol- och studiecirkelbibliotek, ett årligt anslag. Från 1920-
1929 anordnade skolöverstyrelsen kortare bibliotekskurser, omfattande en vecka för icke 
heltidsanställda bibliotekarier.126 I 1930 års beslut om statsunderstöd till 
folkbiblioteksväsendet, ville man uppmuntra till anställande av kvalificerad 
bibliotekspersonal, på så sätt att för att få statsunderstöd om minst 2.000 kronor, krävdes att 
biblioteket hade bibliotekarie med av skolöverstyrelsen godkänd kompetens. 
Tilläggsunderstöd för utbildad personal kunde också utgå.127 Först år 1926 lades grunden till 
en kår av yrkesbibliotekarier vid folkbiblioteken genom den då av skolöverstyrelsen 
anordnade biblioteksskolan..128 
 
År 1938 bildades Svenska folkbibliotekarieföreningen, ansluten till Sveriges 
kommunaltjänstemannaförbund, för att åstadkomma bättre löner och för att även i övrigt 
tillvarata personalens intressen. Föreningen fick ett visst inflytande över lönesättningen vid 
biblioteken och löneläget förbättrades betydligt. År 1944 utarbetades en standard för svenska 
folkbibliotek, där man hade med detaljerade krav på bibliotekstjänsternas placering avseende 
lönerna. En lönekommitté tillsatt av Sveriges allmänna biblioteksförening, gjorde år 1938 en 
utredning av den icke heltidsanställda bibliotekspersonalens löne- och 
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anställningsförhållanden. Av den utredningen framgick att många yrken fanns representerade 
i denna kategori av bibliotekarier, övervägande delen, 73 %, var folkskollärare. Vid en 
undersökning av förhållandena 1947, vid folkbiblioteken i vissa län, visade i stort sett samma 
yrkesfördelning. Utredningen 1938 visade att arvodena för bibliotekarierna vid biblioteken på 
landsbygden var synnerligen blygsamma, om arvode alls förekom. År 1947 hade 
förhållandena knappast förbättrats. 1949 års folkbibliotekssakkunniga (utredningen tillsattes 
1946) gjorde en del stickprov på löneförhållandena år 1947 och fick då fram följande: 
 

Tabell nr 1. Löneförhållandena för 72 bibliotekarier vid folkbibliotek inom Kalmar län år 1947 

Antal bibliotekarier Arvode i kronor per år 
18 0:- 
43 10-100:- 
7 100-300:- 
4 Mer än 300:- 

Siffrorna tagna ur SOU 1949:28, sid. 41 

 
 

Tabell nr 2. Löneförhållandena för 41 bibliotekarier i Uppsala län år 1947 

Antal bibliotekarier Arvode i kronor per år 
6 0:- 
25 10-100:- 
9 100-300:- 
1 Mer än 300:- 
Siffrorna tagna ur SOU 1949:28, sid. 41 

 
De folkbibliotekssakkunniga tillade att det fanns anledning att anta att siffrorna i stort sett 
hade giltighet för hela landet. De fastslog också i sitt betänkande, att lönerna för 
bibliotekspersonalen alltjämt var orimligt låga i förhållande till arbetsuppgifterna och ansvaret 
bibliotekarierna hade.129 
 
År 1952 bildades i Karlskoga Riksföreningen Deltidsanställda Folkbibliotekarier (RDF). 
Föreningen anslöt sig till Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund. I den första paragrafen i 
föreningens stadgar stod det: ”Riksföreningen Deltidsanställda Folkbibliotekarier har till 
ändamål att befordra intresset för biblioteksverksamheten, att arbeta för ökade kunskaper om 
bibliotekstekniska och andra angelägenheter och att tillvarataga medlemmarnas ekonomiska 
och övriga fackliga intressen.” Den första åtgärden för den nyvalda centralstyrelsen blev att 
vidtaga åtgärder för att förbättra medlemmarnas ofta mycket låga löner. 
Kommunaltjänstemannaförbundet begärde förhandlingar med Landskommunernas förbund. I 
juni 1953 träffades en överenskommelse mellan Landskommunernas förbund och 
Kommunaltjänstemannaförbundet om ersättningen åt de deltidsans tällda 
kommunbibliotekarierna. Man kom bl.a. överens om att: bibliotekariens arbetstid per år skulle 
fastställas av kommunen med hänsyn till bibliotekets öppethållande för allmänheten och till 
det inre arbetets omfattning. Årsarvodet skulle beräknas efter antalet arbetstimmar, 
multiplicerat med följande ersättningar: kommunbibliotekarie som genomgått 
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skolöverstyrelsens kurs för deltidsanställda kommunbibliotekarier skulle få 4:50 kronor per 
timma. Kommunbibliotekarie som ej genomgått denna kurs skulle få 3:25 kronor per timma.  
Biträdande bibliotekarie och filialföreståndare skulle få 3:25 kronor per timma (även om 
vederbörande genomgått skolöverstyrelsens kurs för deltidsanställda bibliotekarier).  
De som redan hade högre årsarvode än ovanstående, skulle behålla det högre arvodet.130 
 
I en del kommuner försökte man hävda att bibliotekarien var förtroendevald och därmed 
skulle avtal och överenskommelse inte vara tillämpliga för henne. Den nya kommunallagen 
som trädde i kraft den 1 januari 1955, innehöll bestämmelser om att bibliotekarien inte fick 
väljas in i biblioteksstyrelsen. Bibliotekarien kunde då således inte vara förtroendevald, utan 
måste anställas som bibliotekarie. Som anställd hade bibliotekarien rätt att kräva att centralt 
ingångna avtal och överenskommelser tillämpades när det gällde avlöningsförhållandena. 
I vissa kommuner bestämdes bibliotekets öppettider till så få timmar per vecka att det inte alls 
stod i rimlig proportion till utlåningens omfattning. Bibliotekarien tvingades då utföra för- och 
efterarbete som tog dubbla tiden för öppethållandet och mer i anspråk för att hålla biblioteket i 
skick. Fackorganisationen hade ytterst svårt att hjälpa till i sådana fall. För att få rätsida på 
sådana förhållanden måste tillsynsmyndigheterna – centralbib liotekarien och konsulenterna – 
uppmanas att hjälpa till.131 Den personliga kontakten mellan bibliotekets personal och 
låntagarna ansåg en deltidsbibliotekarie i en artikel i Biblioteksbladet år 1967, vara det bästa 
PR-medlet, hon efterlyste utökad tjänst för vilket arvode skulle utgå bl.a. för att ge plats för 
den personliga servicen och för det inre, förberedande arbetet. Tidsbrist ansåg hon vara ett 
stort bekymmer för bibliotekarierna på landsbygden. Tid för inre arbete var ofta alltför knappt 
tilltagen och många deltidsanställda bibliotekarier arbetade heltid, ofta utan ersättning, för att 
få det hela att gå ihop. De arbetade mot en stagnation och för en utveckling av biblioteket.132 
 
Enligt 1955 års kungörelse angående statsbidrag till folkbiblioteksväsendet, kunde 
tilläggsbidrag utgå med 20 % för biblioteksutbildad personal som hade av skolöverstyrelsen 
godkänd kompetens. För att få denna kompetens krävdes att bibliotekarien dels genomgått en 
korrespondenskurs, dels att hon/han deltagit i en av bibliotekskonsulenterna anordnad 14-
dagars kurs samt dels praktiserat 14 dagar vid länets centralbibliotek. Det fanns (1960) även 
en kortare utbildning som var avsedd för filialföreståndare och andra medhjälpare. Den 
omfattade genomgång av ovannämnda korrespondenskurs samt en veckas praktik vid 
centralbiblioteket.133 Den första fortbildningskursen för deltidsanställda folkbibliotekarier 
anordnades sommaren 1959.134 Kursen anordnades av Kungl. Skolöverstyrelsen och skulle ge 
en repetitionsövning i biblioteksskötsel med bl.a. klassifikation, systematiska katalogens 
omläggning, AV-hjälpmedels användande, interurbana lån, bokvård, kommunal förvaltning 
och verksamhet bland ungdom m.m.135 Från och med år 1955 övertog Folkbibliotekens 
korrespondensinstitut i Uppsala utarbetandet och ledandet av korrespondenskursen för 
bibliotekarier med biblioteksarbetet som bisyssla. Det var tidigare bibliotekskonsulenten 
Greta Linder som ledde dessa kurser. Sedan Folkbibliotekens korrespondensinstitut övertog 
kursen, utökades den till att omfatta tolv brev. Kursen kunde göras avgiftsfritt tillgänglig för 
vederbörande bibliotekarier genom anslag ur fonden för centrala åtgärder till främjande av 
folkbiblioteksväsendet. I samband med detta ställde skolöverstyrelsen genomgång av 
korrespondenskursen som villkor för tillträde till överstyrelsens utbildningskurser för 
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folkbibliotekarier med biblioteksarbetet som bisyssla. Bibliotek som önskade erhålla 
statsunderstöd om 2.000 kronor och däröver skulle ha bibliotekarie med av skolöverstyrelsen 
godkänd kompetens. Denna kompetens fick man genom deltagande i ovannämnda 
utbildningskurser, föregångna av korrespondenskurs och åtföljda av två veckors praktik i 
länets central- eller landsbibliotek eller annat lämpligt bibliotek. Genomgång av 
korrespondenskursen hade betydelse även för bibliotek med statsunderstöd under 2.000 
kronor.136 
 
De deltidsanställda folkbibliotekariernas utbildning kom att utredas på uppdrag av Sveriges 
allmänna biblioteksförening. Utredningen tillsattes 1957 och våren 1958 hade kommittén 
slutfört sitt uppdrag. Kommittén kom bl.a. fram till att den utbildningsväg som då 
praktiserades i stort sett täckte behovet och att ordningen med de tre leden var bra med 
korrespondenskurs, Skolöverstyrelsens bibliotekskurs och praktiktjänstgöring vid 
centralbibliotek. Förslaget om förändringar som kommittén kom fram till var bl.a. att ett intyg 
om fullbordad korrespondenskurs skulle vara ett villkor för vidareutbildning genom 
Skolöverstyrelsens bibliotekskurs. De föreslog vissa ändringar av upplägget av 
korrespondenskursen och en ökning av antalet brev. Kommittén rekommenderade att man 
skulle undersöka möjligheterna för att något av landets korrespondensinstitut skulle kunna 
upprätta en kurs i litteraturhistoria med tanke på bibliotekariernas behov. De ansåg att en 
sådan kurs skulle ligga helt vid sidan om FKI:s (Folkbibliotekens korrespondensinstitut) 
korrespondenskurs och att den tills vidare inte skulle vara obligatorisk. Kommittén hade varit 
i kontakt bl.a. med Brevskolan som hade svarat jakande på förfrågan om en sådan kurs, 
kommittén rekommenderade SAB att de skulle ta kontakt med denna korrespondensskola. 
Det hade framförts en önskan om att FKI skulle ha en fortlöpande kontakt med RDF 
(Riksföreningen deltidsanställda folkbibliotekarier) vid uppläggning av korrespondenskurser 
och planerande av andra utbildningsgrenar. Kommittén föreslog att RDF:s arbetsutskott skulle 
vara det kontaktorganet. När det gällde Skolöverstyrelsens bibliotekskurser, föreslogs en ökad 
undervisning i litteraturkännedom samt kännedom om låntagarpsykologi och en ökad insikt i 
biblioteksadministration. Kurstiden föreslogs utökas med en vecka, från två till tre veckor. 
Vid praktiktjänstgöringen vid centralbibliotek önskade kommittén att praktiktjänstgöringen 
skulle ge praktikanten största möjliga litteraturkännedom. Kommittén föreslog inrättande av 
fortbildningskurser omfattande 10-14 dagar, vars syfte skulle vara att ge fördjupade 
kunskaper i bl.a. litteraturkännedom, bokbedömning, låntagarpsykologi m.m. Kurserna skulle 
stå öppna för de bibliotekarier som utbildats enligt ovanstående samt arbetat 2-3 år på 
bibliotek. Kostnaderna för dessa kurser förmodade de skulle kunna täckas genom bidrag från 
2-procentsanslaget. Kommittén tog även helt kort upp de halvtidsanställdas utbildning, om att 
en särskild utbildningskurs omfattande 2-3 månader borde övervägas med tanke på deras 
behov.137 Skolöverstyrelsen ställde sig positiv till en förlängning av kurstiden från två till tre 
veckor. De var också positiva till inrättandet av fortbildningskurser för bib liotekarier. Vad det 
gällde de halvtidsanställdas utbildning, avsåg skolöverstyrelsen att undersöka möjligheterna 
till bibliotekarieutbildning med inriktning på halvtidstjänster inom folkhögskolan. 138 
 
Vid Göteborgs centralbiblioteks inspektionsresor 1957-1958, försökte man samla 
biblioteksstyrelserna samt representanter för kommunalnämnd och fullmäktige, för att 
diskutera bibliotekens organisation och ekonomi. Som diskussionsunderlag hade de med sig 
ett i förväg uppgjort statförslag. Alternativa budgetförslag gjordes också upp och när så 
behövdes gjordes budgeten om med hänsyn till de lokala förhållandena. Det kunde också 
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hända att om ändringarna blev för stora och tiden ej räckte till, arbetades budgeten om vid 
hemkomsten och sändes sedan ut till vederbörande biblioteksstyrelse med exemplar även till 
kommunens styresmän. I regel godtogs de lönenormer som fastslagits i avtalet mellan 
Landskommunernas förbund och RDF (Riksföreningen deltidsanställda folkbibliotekarier), 
men det hände att när arvodesfrågan togs upp efterlystes bibliotekariens idealitet, man menade 
då att bibliotekarien borde göra arbetet utan ersättning. Utgiftssidans post för bokanslag 
accepterade man däremot utan vidare. När tretton kommuner i Göteborgs och Bohus län 
besökts, kunde man se att i nio av dessa följde biblioteksstyrelserna de av centralbiblioteket 
föreslagna budgetförslaget, i tre av dessa fall blev de något beskurna i kommunalnämnderna. I 
dessa tre fall gick nedprutningen ut över bibliotekariens arvode och innebar då också en 
inskränkning av det föreslagna öppethållandet. I fyra av kommunerna fick centralbibliotekets 
aktion inget påtagligt resultat. I två av dessa var både styrelser och kommunalmän 
intresserade av en upprustning av biblioteken men man saknade lämplig person med tid och 
möjlighet att åta sig bibliotekariesysslan. Efter inspektionsresorna konstaterade man att 
centralbibliotekets cirkulär och skrivelser sällan nådde rätt adressat. Det enda som hade någon 
verkan var personlig kontakt och information. Vidare konstaterades att bibliotekens 
utveckling och framgång stod och föll med de lokala företrädarnas initiativ och intresse för 
biblioteksverksamheten. 139 
 
I en artikel i Biblioteksbladet år 1972 efterlystes en ändring av utbildningen av 
deltidsbibliotekarier. Skolöverstyrelsen anordnade en brevkurs följd av en treveckors 
internatkurs (förlagd till Stockholm) och sedan följd av 14 dagars praktik på ett länsbibliotek. 
Till internatkursen skedde inget urval av eleverna, utan elever med folkskola och elever med 
akademiska betyg blandades. Förutsättningarna var då redan ifrån början väldigt olika för 
eleverna. Förslag till ändringar av kursen var att man redan ifrån början borde försöka fånga 
upp blivande eller just nyblivna deltidsanställda folkbibliotekarier genom att decentralisera 
kursen till de olika länsbiblioteken och eventuellt också till de större stadsbiblioteken. Att 
man skulle låta eleverna få vara med och bestämma utformningen av kursschemat och vilka 
ämnen de behövde, att göra kursen till en studiecirkel, att samla studiecirklarna på det största 
biblioteket inom rimligt avstånd så att eleverna kunde få se olika former av PR-verksamhet, få 
lära sig ordningsställandet av en utställning m.m., utbildning av lärarna, att låta eleverna få 
delta i det stora bibliotekets bokköpsammanträde eller gå igenom en aktuell inköpslista vilka 
böcker ett litet bibliotek kunde tänkas köpa m.m. och att inbjuda andra bibliotekarier som 
kunde komma med tips eller bli utfrågade, mer kontakt med verkligheten under utbildningen 
helt enkelt.140 Utbildningen av deltidsanställda bibliotekarier bedrevs 1974 vid 
Bibliotekshögskolan i Borås.141 I korrespondenskursen ”för utbildning av vissa bibliotekarier 
vid mindre folkbibliotek”  läste man bl.a. om svenskt biblioteksväsen, klassifikation och 
katalogisering, skönlitteratur och facklitteratur, lokaler och budgetorganisation, AV-frågor, 
interurbanverksamhet och andra mediakunskapsfrågor, en överskådlig insyn i kommunal 
förvaltning, kulturförvaltning, utbildningsväsendet, arbetsplatsdemokrati och 
sammanträdesteknik, bibliotekets uppsökande verksamhet, filial- och bokbussorganisation 
och barnverksamhet. Korrespondenskursen bestod av 29 brev, varav de flesta var helt 
nyskrivna 1975. Greta Renborg, Sveriges första PR-bibliotekarie, senare bl.a. lärare vid 
Bibliotekshögskolan142, var med och utarbetade den nya korrespondenskursen. 143 

                                                                 
139 Sjögren, I. B., Budgetfrågor…//Biblioteksbladet 1959, sid. 251ff 
140 Teleman, M., Reformera…//Biblioteksbladet, 1972, sid. 136 
141 Westman, Git, Länsverksamheten // Göteborgs stadsbibliotek, årsberättelse 1974, 25 års mobil verksamhet, 
sid. 34 
142 Atlestam, I. m.fl. (1997). Fullbokat…, sid. 32 
143 Renborg, G., Deltidare!…//Biblioteksbladet, 1975, sid. 292f 
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Ordföranden i RDF (Riksföreningen deltidsanställda folkbibliotekarier), Knut Nyvall, ville i 
en artikel i Biblioteksbladet år 1974, belysa de förändringar som 
kommunsammanläggningarna medförde för kommunernas bibliotek och dess deltidsanställda 
icke fackutbildade personal. De mindre kommunernas bibliotek blev filialer i 
storkommunernas nya organisation. Kommunbibliotekarien på deltid blev filialföreståndare 
på deltid. I samband med dessa fö rändringar, uppstod intressekonflikter. En del 
bibliotekschefer i de nya storkommunerna menade att den nya centrala administrationen 
skulle avlasta en stor del av det inre arbetet för filialföreståndarna, varför en reducering av 
antalet arvoderade timmar skulle vara motiverad. Knut Nyvall ifrågasatte detta och 
genomförde en enkät bland RDF-anslutna deltidsbibliotekarier. Enligt enkätsvaren hävdade 
nästan samtliga att arbetsbördan förblivit densamma även efter kommunsammanläggningen. 
Hela 85 % av de som svarade på enkäten redovisade tjänstgöring på obekväm arbetstid, ingen 
hade något lönetillägg för detta. Knut Nyvall konstaterade också att alltför många kommuner 
tvekade att inrätta fasta tjänster för deltidsbibliotekarier.144 
 
3.10 Bokbestånd 
 
Bokbeståndet i de äldre socken- och folkbiblioteken, hade i många fall en föråldrad och 
ensidig sammansättning. Det var ont om skönlitterära böcker och standarden på 
facklitteraturen var dålig. Den litteratur som fanns var till en början av moraliserande eller 
religiös art. När detta förhållande senare ändrades fanns ofta en rädsla för att köpa in även den 
erkänt bästa nyutkomna litteraturen, man höll sig då hellre till den äldre tidens litteratur som 
ansågs som den enda verkligt lämpliga litteraturen för gemene man. Bokbeståndets 
sammansättning på de äldre tidernas bibliotek, var utan tvivel en starkt bidragande orsak till 
att dessa bibliotek hade svårt att utvecklas vidare. Studentföreningarna Heimdal och Verdandi 
utgav kataloger som var till stor hjälp för bibliotekens bokurval i början av 1900-talet, detta 
bidrog till att höja bibliotekens allmänna nivå vid denna tiden. Biblioteken på landsbygden 
köpte ofta in böcker på bokauktioner ”…genom  efter vad det synes totalt illitterata ombud”, 
Valfrid Palmgrens ord 1911, hon ansåg det vara tveksamt om de biblioteken verkligen var 
värda statsbidrag. Det var på grund av dessa missförhållanden som hon föreslog att 
statsanslagen skulle utgå i form av bundna böcker som valdes ur en särskild statskatalog. 
Detta förslag antogs i 1912 års kungörelse. Det var de nya bibliotekskonsulenterna som fick 
som sin första och viktigaste arbetsuppgift att utarbeta en sådan statskatalog. Den första 
grundkatalogen utgavs 1915 och omfattade ungefär 6.000 titlar. De statliga katalogerna 
utövade utan tvekan ett radikalt inflytande på kvaliteten på folkbibliotekens bokbestånd, då 
katalogerna även till stor del låg till grund för inköpen även för de lokala anslagen. 
Biblioteken kunde också använda sig av biblioteks- och folkbildningstidskrifternas 
recensionsavdelningar samt andra bibliografiska hjälpmedel.145 
 
Det var ursprungligen biblioteksstyrelsen som valde ut och köpte in böckerna, en uppgift som 
senare kom att tas över av en inre grupp av ledande eller av en aktiv bibliotekarie. När det 
kommunala biblioteken växte och en yrkesbibliotekarie anställdes, fann man det praktiskt 
nödvändigt att denna bibliotekarie tog över valet av böcker, efter styrelsens principiella 
direktiv och under dess slutliga ansvar.146 Under 1920 och 1930-talet försökte biblioteken, 
särskilt i de större och medelstora städerna, att anskaffa litteratur inom alla områden. Man 
ville t.ex. tillhandahålla facklitteratur och handböcker för studieintresserade inom olika 
områden. Man ville ha både klassisk och modern skönlitteratur. Bokbeståndet i de mindre 
                                                                 
144 Nyvall, K., De deltidsanställda…//Biblioteksbladet, 1974, sid. 173 
145 Tynell, K. (1931). Folkbiblioteken i Sverige…, sid. 164ff 
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biblioteken på landsbygden, var i viss mån annorlunda sammansatt. Målet var också där att 
försöka tillmötesgå önskemålen i fråga om böcker från låntagarna men de betydligt mer 
begränsade ekonomiska resurserna begränsade bokinköpen. Dessa mindre bibliotek köpte 
oftast in huvudsakligen skönlitteratur, populärvetenskaplig litteratur och vissa inte alltför 
dyrbara sammanfattande arbeten i olika ämnen. 147 
 
Det var sedan länge självklart att biblioteken hörde hemma inom folkbildningen och att de 
således hade en fostrande uppgift. Denna fostran skulle rätta sig efter traditionellt religiösa 
och moraliska normer. I 1905 års kungörelse ställdes som villkor för statsbidrag att …”böcker 
av osedligt innehåll ej må med biblioteket införlivas.” Detta krav ingick också i 1912 års 
kungörelse. Enligt 1924 års folkbibliotekssakkunniga blev kravet att beståndet skulle …”i 
stort sett vara av tillfredsställande beskaffenhet ur moralisk och konstnärlig synpunkt”, detta 
kompletterades med bestämmelsen att  det var biblioteksstyrelsens uppgift att se till så att 
osedlig eller skadlig litteratur inte lånades ut eller på annat sätt hölls tillgänglig för unga och 
omogna läsare. Detta förslag antogs i 1930 års författning. Bestämmelsen tycks ha öppnat 
vägen för den s.k. gifthyllan. Bibliotekarien tycks oftast ha stått för en mer liberal syn och 
allmänheten, kanske allra främst icke-låntagarna, stod ofta för den motsatta. Inte förrän under 
1950-talet tycks normerna ha mjukats upp lite. Det kan ha berott på den förbättrade ekonomin 
som medgav fler inköp och den större hänsyn till låntagaren som den mer utvecklade 
demokratin krävde. Bibliotekens serviceuppgift kom att framhållas mer än tidigare.148 
 
Här nedan följer en tabell som anger bokbestånd per invånare i Sveriges lands- och 
folkbibliotek i slutet av 1950-talet, mitten av 1960-talet samt mitten av 1970-talet. 
 
 
Tabell nr 3.  Bokbestånd per invånare i lands- och folkbibliotek  nationellt sett i  Sverige åren 1958-1960, 1965-
1966 och 1974-1976. 

År Bokbestånd Invånarantal Bokbestånd/ 
invånare 

1958 11.359.707 7.429.675 1,5 
1959 12.061.623 7.462.823 1,6 
1960 12.802.256 7.497.967 1,7 
1965 16.508.402 7.772.506 2,1 
1966 17.521.677 7.843.088 2,2 
1974 29.678.719 8.176.691 3,6 
1975 31.516.747 8.208.442 3,8 
1976 32.186.000 8.236.179 3,9 

Uppgifter om invånarantal från www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp 2004-04-23, ämnesområde: 
befolkning, tabell: befolkningsutvecklingen i riket. År 1749-2002. Bokbestånd/invånare har jag själv räknat 
fram. Övriga uppgifter är från Statistisk årsbok för Sverige för åren 1959-1961, 1966 och 1967, samt 1975-1977. 
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Här nedan följer en tabell som anger bokbeståndet i Sveriges folkskolor mellan åren 1952-
1954. 
Tabell nr 4. Bokbestånd per låntagare, nationellt i Sverige i folkskolor åren 1952-1954. 

År Bokbestånd Antal låntagare  Bokbestånd/låntagare  
1952 4.164.833 639.737 6,5 
1953 4.531.639 685.247 6,6 
1954 4.906.249 725.047 6,8 

Uppgifter från Statistisk årsbok för Sverige för åren 1953-1955. 

 
3.11 Utlåning 
 
År 1916 användes det öppna hyllsystemet endast i åtta bibliotek i landet, fyra av dessa låg i 
Stockholm. Innan systemet med de öppna hyllorna i biblioteken hade slagit igenom, var det 
bibliotekarien som plockade fram böcker till låntagarna. Låntagaren fick beställa böcker ur en 
katalog och bibliotekarien tog så fram böckerna ur bokmagasinet. När det öppna hyllsystemet 
blev mer allmänt infört på 1920-talet, släpptes allmänheten in bland böckerna och kunde 
därigenom själva söka sina böcker utan brådska. Det blev nu mer tid över för bibliotekarien 
att ge råd och upplysningar till låntagaren. 149 
 
På 1930-talet under depressionen, ökade trycket på biblioteken parallellt med den stigande 
arbetslösheten. Många människor sökte sig då till biblioteken då de i många fall inte hade råd 
att delta i andra fritidsaktiviteter men även kanske p.g.a. ett behov av att med hjälp av 
litteraturen komma ifrån en trist vardag. 150 Vid tiden för krigsutbrottet i september 1939, steg 
och sjönk utlåningssiffrorna i onormalt tvära kast, troligtvis påverkades allmänheten av 
tidningarnas löpsedlar om utvecklingen av kriget. Stadsbibliotekarien i Uppsala redovisade 
intressanta utlåningssiffror för detta, endast ett 70-tal band lånades ut mot normala 500 band. 
Fram till den 8 september var det långt under de normala utlåningssiffrorna. Lånefrekvensen 
steg sedan från 338 till 514. Från september till oktober ökade utlåningen betydligt, troligen 
p.g.a. den begynnande arbetslösheten inom vissa yrken. 151 Från 1939 till 1942 ökade 
utlåningen i medeltal med cirka 30 %. Under 1943 visade folkbibliotekens 
utlåningsverksamhet en nedgång, minskningen rörde sig i allmänhet om 5-10 %. Minskningen 
var i många fall störst för skönlitteratur och ungdomsböcker medan facklitteraturen hävdade 
sin ställning. Orsakerna till denna minskning var troligen läsecirklarnas ökade popularitet och 
de höga bokpriserna som försvårade för biblioteken att i önskvärd utsträckning förnya och 
komplettera sina bokbestånd.152 Mellan 1950 och 1970 nära nog fyrdubblades bokbeståndet 
och utlåningen. 153 
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Tabell nr 5. Antal lån på lands- och folkbibliotek per invånare nationellt i Sverige åren 1958-1960, 1965-1966 
och 1974-1976. 

År Utlåning Invånarantal Antal 
lån/invånare  

1958 25.794.869 7.429.675 3,5 
1959 26.283.904 7.462.823 3,5 
1960 27.168.517 7.497.967 3,6 
1965 32.088.889 7.772.506 4,1 
1966 35.402.329 7.843.088 4,5 
1974 70.124.001 8.176.691 8,6 
1975 72.778.487 8.208.442 8,9 
1976 73.523.000 8.236.179 8,9 

Uppgifter om invånarantal från www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp 2004-04-23, ämnesområde: 
befolkning, tabell: befolkningsutvecklingen i riket. År 1749-2002. Antal lån/invånare har jag själv räknat fram. 
Övriga uppgifter är från Statistisk årsbok för Sverige åren 1959-1961, 1966 och 1967, samt 1975-1977. 

I tabellen här ovan visas antalet utlån på lands- och folkbibliotek i Sverige per invånare med 
något ojämnt intervall, detta p.g.a. att jag längre fram i uppsatsen ämnar göra en jämförelse 
med utlåningssiffrorna på öarna i Göteborgs södra skärgård och där har utlåningsstatistik för 
vissa år ej varit tillgängliga. 

Här nedan följer en tabell som visar antalet utlån per låntagare i folkskolorna i Sverige mellan 
åren 1952 till 1954. För dessa tre år ökade antalet utlån per låntagare stadigt. 

Tabell nr 6. Antal lån per låntagare i folkskolor nationellt i Sverige åren 1952-1954. 

År Utlåning Antal låntagare  Antal lån/låntagare  
1952 11.116.383 639.737 17,4 
1953 12.162.245 685.247 17,7 
1954 13.308.624 725.047 18,4 
Uppgifter från Statistisk årsbok för Sverige för åren 1953-1955. 

 

4 Göteborgs södra skärgård 
 
I detta kapitel ges en kortfattad beskrivning av Göteborgs södra skärgård, när det gäller 
geografi, historia och näringslivet samt något om det politiska livet. Jag skriver även kort om 
de religiösa samfund som finns i södra skärgården, då det är väsentligt för uppsatsen, p.g.a. att 
detta påverkade levnadssättet ute på öarna i hög grad under den tid jag behandlar. Därefter 
följer en kortfattad beskrivning av de öar som har haft biblioteksverksamhet under den tid 
som uppsatsen handlar om. 
 

4.1 Geografi 
 
Stadsdelen Styrsö i Göteborgs södra skärgård, består av ett trettiotal större och mindre öar. 
Broförbindelse finns endast mellan öarna Donsö och Styrsö. Fast landförbindelse saknas. 
Sju utav öarna har åretruntboende befolkning: Asperö, Brännö, Donsö, Köpstadsö, Styrsö, 
Vargö och Vrångö.154 Befolkningen var 4.480 den 31 december 2003.155 
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4.2 Historia och näringsliv och något om det politiska livet 
 
Redan på stenåldern sökte sig människor till öarna, det var jägare och fiskare som slog 
tillfälligt läger på stränderna i skyddade vikar.156 Första gången det finns skriftliga uppgifter 
om en bofast befolkning på öarna är från en mantalslängd från år 1550.157 Alla samhällena på 
öarna i Göteborgs södra skärgård, har utvecklats ur mindre samhällen med småjordbruk. Ända 
fram till senare delen av 1800-talet, har  mindre jordbruk varit en viktig näringskälla, fisket 
var då bara en binäring. På 1700-talet, under det stora sillfisket, fanns det några få salterier på 
öarna. Man bedrev även sillfrakt med båt i början av 1800-talet, från Jylland i Danmark till 
Göteborg. När järnvägen öppnades i mitten av 1800-talet upphörde denna sillfrakt. Fisket 
övergick till havsfiske, vilket fortfarande bedrivs på en del av öarna, främst Donsö. 
I slutet av 1800-talet blev badorts- och badgästlivet betydande på flera av öarna, främst på 
Styrsö, där eleganta badanläggningar, värdshus och pensionat byggdes upp. 158 Sommargäster 
hyrde in sig hos fiskar- eller skepparfamiljer.159 I slutet av 1800-talet tog fiskarna från Styrsö 
Tången badgästerna på segelturer. 160 I början av 1900-talet, närmare bestämt den 1 december 
1911 bildades det första municipalsamhället inom södra skärgården, det var Donsö som var 
först. Asperö och Vrångö bildade municipalsamhällen den 3 september 1915 och Styrsö den 4 
maj 1923. Brännö var municipalsamhälle en kort tid men ville åter få bli by, vilket beviljades. 
Samtliga municipalsamhällen inom södra skärgården upphörde den 31 december 1959. 
Municipalsamhällen var självständiga kommunala enheter.161 Municipalsamhällena på öarna 
handhade brandväsendet, vägar, skolbyggnader samt renhållningen som tillkom i slutet av 
1930-talet.162 
 
Efter första världskriget byggdes hamnarna ut på öarna, och på 1920-talet öppnades 
regelbunden passagerartrafik mellan öarna och fastlandet. Under mellankrigstiden byggdes 
sommarbostäder på flera öar.163 Från omkring år 1939 och till och med den 30 mars 1997, var 
öarna i Göteborgs södra skärgård militärt skyddsområde. Detta innebar inskränkningar i 
rörelsefriheten. 164 Under krigsåren 1939-1945 satsade öborna på fisket, trots de uppenbara 
faror med t.ex. minsprängningar som kriget förde med sig. Under dessa år levererades tjugoen 
nya båtar till öarna.165 Fisk landades i Danmark, Norge, England och Västtyskland.166 När 
fiskerinäringen stod på sin höjdpunkt på 1950-talet, fanns det 80 havsgående fiskebåtar och 
omkring 400 fiskare på Donsö, Styrsö och Vrångö. 
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skyddsområdet ifrån en informant på Försvarsmakten, ANFA Väst, anläggnings- och fastighetskontoret,  
november 2003 
165 Danbratt, F. & Odenvik, N. (1966). Styrsö socken…, sid. 428 
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På 1970-talet byggdes flera nya bostadshus och några av fritidshusen blev åretruntbostäder. 
Båtförbindelserna mellan öarna och fastlandet utökades. År 1974 stod bron mellan Donsö och 
Styrsö klar och begränsad biltrafik tilläts på dessa båda öar. Antalet yrkesverksamma som 
pendlade in till fastlandet ökade.167 När man ser på befolkningsutvecklingen mellan 1960-
1965 minskade den något, medan befolkningsutvecklingen mellan 1970-1975 ökade med ett 
par hundra invånare. Man kan tänka sig att den positiva befolkningsutvecklingen kan ha 
berott en del på de förbättrade båtförbindelserna samt bron mellan Donsö och Styrsö.168 
 

Tabell nr 7. Invånarantal i Göteborgs södra skärgård 

År Invånarantal 
1940 2.656 
1945 2.658 
1950 2.790 
1955 2.777 
1960 2.736 
1965 2.731 
1970 2.760 
1975 3.207 
1976 3.225 
2003 4.480 
Uppgifter om invånarantal för år 1940-1955 är hämtade ur Statistisk Årsbok för Göteborg 1956, sid. 184. 
Uppgifter om invånarantal för år 1960-1970 är ur Statistisk Årsbok Göteborg 1975 , sid. 56. Uppgift om 
invånarantal för år 1975 ur Statistisk Årsbok Göteborg 1976, sid. 57. Uppgift om invånarantal för år 1976 ur 
Statistisk Årsbok Göteborg 1977, sid. 59. Uppgift om invånarantal för år 2003 är hämtat från 
www.goteborg.se/statistik 2004-04-21. 

 
En förenklad och schematisk bild av utvecklingen i mitten av 1960-talet, kan visa på de olika 
inriktningarna och satsningarna på öarna vid denna tid. Styrsö och Brännö satsade på 
sommargäströrelsen medan Donsö och Vrångö huvudsakligen satsade på havet. Denna 
förenklade bild av öarnas olika inriktningar och satsningar skedde naturligtvis inte 
undantagslöst, Styrsö Tången var både fiskeläge och sommargästsamhälle och sommargäster 
fanns även på Donsö och Vrångö.169 Vid kommunalvalen vid mitten av 1960-talet,  gick de 
olika intressegrupperna på öarna fram under partibeteckningar som Kommunens Väl (KV), 
Kommunens Bästa (KB) och Kommunens Framtid (KF). Vid denna tid brukade Styrsö 
kommun samla en klar folkpartistisk majoritet vid de politiska valen. Förklaringen till detta 
skulle kunna vara att fiskarna som egna företagare skulle finna det naturligt att göra sig till 
tolkar för frisinnade, liberala idéer. Trots detta fanns det ingen folkpartistisk förening på öarna 
vid denna tid. Majoriteten av styresmännen var då frikyrkligt engagerade.170 Vid 
kommunalvalet till fullmäktige 1970, fick Kristdemokratiska samlingspartiet 2 mandat, 
Socialdemokraterna 2 mandat och 8 mandat för Kommunens Bästa, 8 mandat för Kommunens 
Framtid och 11 mandat för Kommunens Väl.171 När man röstade på partierna KB, KF och 
KV, röstade man mer på personerna än på partierna som inte hade några speciella 
partiprogram eller någonting som särskilde dem från varandra.172 
                                                                 
167 Fritidskarta över Södra Skärgården  (2001) 
168 Författarens reflektion 
169 Danbratt, F. & Odenvik, N. (1966). Styrsö socken…, sid. 616 
170 Ibid, sid. 616 
171 Statistisk årsbok Göteborg 1970, sid. 346 
172 Telefonintervjuer med f.d. anställda inom Styrsö kommun, den 6/11 och 8/11 2004 
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I mitten av 1960-talet hade förhållandevis få ungdomar från öarna skaffat sig högre 
utbildning. Båttrafiken mellan öarna och Göteborg hade då inte förrän de senaste åren 
möjliggjort dagliga resor fram och tillbaka. Inackordering i Göteborg var ofta för dyrt. Många 
hade dock, särskilt de senaste åren, avlagt realexamen, vid folkhögskolor eller därmed 
jämförliga internatskolor.173 De planer man hade för framtiden 1966 var bl.a. att förbättra 
vägarna på öarna, med tanke på en eventuellt utökad biltrafik, brobygge mellan Styrsö och 
Donsö, förbättra både interna båtförbindelser mellan öarna och mellan öarna och fastlandet. 
Skolbarnen måste åka in till fastlandet för att gå på högstadium, då kommunen saknade 
detta.174 Även yngre skolbarn måste resa mellan öarna för att ta sig till skolan, då det inte 
alltid funnits möjlighet att ha skola på varje ö.175 Först 1982 fick man högstadium ute på 
öarna, på Styrsö.176  
 
Kommundelsrådets ordförande John G Johansson, hade mest positiva saker att säga om 
Göteborg, i december 1974, nästan ett år efter Styrsö kommuns införlivning med Göteborg. 
Skatten sjönk, båtresan till fastlandet blev mycket billigare och turerna blev tätare. Många nya 
besökare kom till öarna efter sammanslagningen. År 1973 hade ”Styrsöbolaget” drygt 
700.000 resenärer och år 1974 trodde man att det skulle gå över miljonen. De billiga resorna 
trodde man var en förklaring till det ökande antalet resenärer. År 1974 blev broförbindelsen 
mellan Donsö och Styrsö klar. Styrsö-Donsö hade två ambulanser, en brandbil och tretton 
bilar och lastbilar och över etthundra lastflaksmopeder samt mängder av cyklar. På 
Saltholmen stod över 300 bilar tillhöriga öborna. I en enkät med 700 svar, sade två av tre nej 
till biltrafik på öarna, och Göteborg tänkte bara släppa nyttotrafik över bilfärjan. Det var dock 
negativt att priserna på privata tomter sköt i höjden. Tomtkön var stor och det var svårt för 
öarnas egna ungdomar att skaffa tomt. En hälsovårdscentral planerades vid Bratten på Styrsö. 
För att underlätta för öborna att hitta rätt i Göteborgs stora förvaltning, var en personal från 
det gamla kommunalkontoret kommunal informatör och hjälpte till med allt möjligt. Annars 
hade inte livet på öarna förändrats sedan sammanläggningen. 177 
 
4.3 Öar i södra skärgården med biblioteksverksamhet 
 
De öar som har satsat mest på fiske är framför allt Donsö och Vrångö. På dessa öar har också 
frikyrkorna haft stor betydelse för samhället. När det gäller Donsö satsade man både på fisket 
och fraktfarten redan i början av 1900-talet. I slutet av 1970-talet var Donsö en av de största 
fraktfartsorterna längs kusten. År 1975 var 63 % av invånarna på Vrångö sysselsatta inom 
fiskenäringen, på Donsö var det 25 %. Vid samma tid, pendlade ungefär hälften av invånarna 
på Donsö ut från ön till sina arbeten, på Vrångö var motsvarande siffra 26 %.178  
Brännö är den ö i södra skärgården där det sedan slutet av 1800-talet funnits flest 
sommarbostäder. Under sommarmånaderna har då befolkningen ökat mycket.179 På Asperö 
satsade man på småfiske och fiskhandel, där man sålde sin fångst i Göteborg. När industrierna 
i Göteborg behövde arbetskraft på 1920-talet, flyttade många asperöbor in till staden. Vid 
denna tid började Göteborgare bygga sommarhus på ön. I slutet av 1950-talet var det på nytt 

                                                                 
173 Danbratt, F. & Odenvik, N. (1966). Styrsö socken…, sid. 211 
174 Ibid, sid. 616f 
175 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommun. Skolstyrelsen. Protokoll, 1971-1973 & Danbratt, F. & Odenvik, N. 
(1966). Styrsö socken…, sid. 210ff 
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178 Westerlind, Ann Mari (1982). Kustorter…, sid. 40ff & sid. 50ff 
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många asperöbor som flyttade in till fastlandet. En hel del av bostadshusen såldes då som 
fritidshus. I mitten av 1970-talet pendlade 78 % av invånarna ut från ön till sina arbeten. 180 
Styrsö är sedan lång tid tillbaka huvudö i södra skärgården. År 1869 öppnades 
ångbåtsförbindelse mellan Göteborg och Styrsö och därefter kom badortsrörelsen igång på 
allvar. Mellan åren 1930-1960 omstrukturerades sommargäströrelsen, badrestaurangen och 
pensionaten stängdes. De stora sommarvillorna såldes och äldre bostäder blev fritidshus. År 
1960 var befolkningen 890 personer, varav 130 var fiskare, år 1975 var invånarantalet 1.156 
varav 64 fiskare. År 1974 införlivades Styrsö och övriga öar i södra skärgården med 
Göteborgs kommun. Styrsö blev både pendlarort och centralort. Påföljande år pendlade 59 % 
av invånarna ut från ön till sina arbeten. 181 På Styrsö finns det sedan 1951 ett vårdhem för 
psykiskt funktionshindrade vuxna, det var tidigare ett kustsanatorium för tuberkulossjuka 
barn.182 På ön finns sedan 1961 södra skärgårdens enda ålderdomshem.183 
 

Tabell nr 8. Invånarantal på öarna Asperö, Brännö, Donsö, Styrsö och Vrångö under åren 1940, 1950, 1960, 
1965, 1968 och 1975. 

 1940 1950 1960 1965 1968 1975 
Asperö 229 216  130 154 222 
Brännö   87 

(årsskiftet 
1960-61) 

105    

Donsö 889 989 1.099 1.154 
(årsskiftet 
1965-66) 

1.162 1.206 

Styrsö 897 995 890 955 965 1.156 
Vrångö 333 338 327 307 

(årsskiftet 
1965-66) 

292 312 

Uppgifter om Asperö är hämtade ur Ann Mari Westerlinds skrift ”Kustorter i Göteborgs och Bohus län 
Göteborgs södra skärgård”, 1982, sid. 10. Uppgift om antal invånare på Asperö vid årsskiftet 1965-66 är 
hämtad ur Henry Fhagers skrift ”Styrsö-skärgårdens historia”, 1982, sid. 44. Uppgift om Brännö årsskiftet 
1960-61 är hämtad ur Folke Danbratt och Nathan Odenviks bok ”Styrsö socken: ur dess historia från forntid till 
nutid”, 1966, sid. 529 och 536. Uppgifter om Donsö är hämtade ur Ann Mari Westerlinds skrift ”Kustorter i 
Göteborgs och Bohus län Göteborgs södra skärgård”, 1982, sid. 42. Uppgift om antal invånare på Donsö  vid 
årsskiftet 1965-66 är hämtad ur Henry Fhagers skrift ”Styrsö-skärgårdens historia”, 1982, sid. 44. Uppgifter om 
Styrsö är hämtade ur Ann Mari Westerlinds skrift  ”Kustorter i Göteborgs och Bohus län Göteborgs södra 
skärgård”, 1982, sid. 36. Uppgift om antal invånare på Styrsö vid årsskiftet 1965-66 är hämtad ur Henry Fhagers 
skrift ”Styrsö-skärgårdens historia”, 1982, sid. 44. Uppgifter om Vrångö är hämtade ur Ann Mari Westerlinds 
skrift ”Kustorter i Göteborgs och Bohus län Göteborgs södra skärgård”, 1982, sid. 53. Uppgift om invånarantal 
på Vrångö vid årsskiftet 1965-66 är hämtad ur Henry Fhagers skrift ”Styrsö-skärgårdens historia”, 1982, sid. 
44. 

 
I ovanstående tabell framgår att den största andelen av befolkningen finns på öarna Donsö och 
Styrsö, så har det varit sedan 1940 och fram till 1975. Befolkningen på Vrångö har mellan 
1940-1975 legat omkring 300. Befolkningsstatistik på Brännö har varit svår att få fram i det 
material jag har haft tillgång till. Asperö befolkning minskade drastiskt i mitten av 1960-talet, 
för att så småningom öka till omkring 200 tio år senare. 
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181 Ibid, sid. 26ff 
182 Danbratt, F. & Odenvik, N. (1966). Styrsö socken…, sid. 583ff 
183 Ibid, sid. 592 
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Tabellen här nedan visar fördelningen av yrkesarbetande befolkning och antal sommarhus på 
Asperö, Styrsö och Vrångö år 1975. Jämför man i procent av befolkningen, låg Vrångö i topp 
när det gällde den största andelen fiskare av befolkningen, därefter kommer Donsö. Den 
största andelen utpendlare, i procent-andel av befolkningen, fanns då på Asperö, därefter 
kommer i ordningsföljd Donsö och Styrsö. De flesta sommarhusen fanns då, procentuellt sett, 
på Asperö. 

 

Tabell nr 9. Fördelning av yrkesarbetande befolkning samt antal sommarhus på Asperö, Donsö, Styrsö och 
Vrångö år 1975. 

 Fiskare % av 
inv. 

Förvärvs-
arbetande 

% av 
inv. 

Ut-
pendlare  

% av 
inv. 

Sommarhus 

Asperö 11 12 % 92 41 % 72 78 % 87 
Donsö 118 25 % 474 39 % 233  49 % 47 
Styrsö 64 14 % 443 38 % 261 59 % 201 
Vrångö 69 63 % 110 35 % 29 26 % 37 
Uppgifterna är hämtade ur Ann Mari Westerlinds skrift ”Kustorter i Göteborgs och Bohus län Göteborgs södra 
skärgård”, 1982, sid. 10, 36, 44 och 51. 
 
 
4.4  Religionens påverkan 
 
När det gäller Svenska kyrkan, byggdes ett litet kapell på Styrsö i slutet av 1500-talet.184 Den 
första kyrkan på Styrsö byggdes troligtvis i slutet av 1640-talet.185 Den nuvarande kyrkan 
byggdes 1752.186 Ett begravningskapell uppfördes år 1932 på Donsö. Kapellet byggdes senare 
om till kyrka och återinvigdes söndagen den 30 januari 1955. I november 1954 invigdes 
Brännö kyrka och i oktober 1961 invigdes kyrkan på Vrångö.187 
 
Det var på kyrkoherde Henrik Lindströms tid (f. 1820, d. 1896) på Styrsö som kolportörer188 
regelbundet började besöka öarna.189 Lindström var verksam på Styrsö mellan åren 1863-
1878. Kyrkoherde Lindström skriver om kolportörerna i sin ”Embetsberättelse aflemnad vid 
visitation i Styrsö d. 25 juli 1878” följande: ”Angående religionsvillfarelser hafva på sista 
tiden kringströfvande kolportörer af methodistisk och nyevangelistisk riktningarna gjort sina 
försök, och med en fräckhet jemförlig med deras okunnighet utsprida sina ”läror”, eller 
villomeningar, men utan synnerlig framgång, efter spridningen i församlingen af Schartaus 190, 

                                                                 
184 Danbratt, F. & Odenvik, N. (1966). Styrsö socken…, sid. 36f 
185 Ibid, sid. 43 
186 Ibid, sid. 49 
187 Ibid, sid. 66ff 
188 Med kolportör i detta sammanhang avses en kringresande lekmannapredikant som även sålde andliga skrifter. 
Förklaring ur Bra Böckers Lexikon, band 13 (1994). Sid. 242 
189 Danbratt, F. & Odenvik, N. (1966). Styrsö socken…, sid.137 
190 Henric Schartau, (1757-1825), präst och inflytelserik förkunnare, stadskomminister i Lund från 1785. Han 
gav upphov till en inomkyrklig väckelse med utbredning framför allt i väst och sydsverige. Han fick stort 
inflytande som själasörjare med en omfattande korrespondens. Hans arbeten utgavs efter hans död, bl.a. talrika 
predikosamlingar. Schartaus predikningar utmärkte ”…sig för en logisk uppbyggnad och en kärv, aforistisk stil 
med analys av bibeltexten och tillämpning för olika grupper av åhörare…”. Schartau var upphovsman till 
schartauanismen, en religiös väckelserörelse, där man betonar den enskildes omvändelse, där man strängt håller 
fast vid kyrkans ordningar och dess ämbete och utifrån den lutherska kallelsetanken har ett starkt socialt 
engagemang. Förklaring ur Nationalencyklopedin, band 16 (1995). Sid. 295 
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Berggrens m.fl. uppbyggelseskrifter.”191 Vid biskopsvisitationen år 1881, talades det bl.a. om 
kolportörsverksamheten och visitatorn (Claes Lindskog – kontraktsprost, filosofie och 
teologie doktor), ansåg det ”särdeles önskvärt” om kyrkoherden kunde hålla bibelförklaringar 
i kyrkan, helst varje söndag, för att motarbeta denna verksamhet. I kyrkoherde Lindmans 
”Embetsberättelse vid Biskopsvisitationen i Styrsö pastorat år 1881”, skriver han bl.a. om 
skolundervisningen och konfirmationsundervisningen; för att få konfirmeras ”fordras 
kännedom af hela Bibliska historien, Luthers lilla katekes och större katekesen. Schartaus 
katekes följes ock vid undervisningen.” Vid konfirmationen fick varje barn ett exemplar av 
Nya Testamentet. Sedan kommenterar Lindman kolportörsverksamheten och skriver: 
”Rörande religionsvillfarelser hafva kringströfvande kolportörer och andre lekmän af 
methodistiska, baptistiska och nyevangelistiska rigtningar gjort sina försök att utsprida sina 
läror, men utan så synnerlig framgång, synnerligast derför, att Schartaus m.fl. 
uppbyggelseskrifter spridts inom församlingen.”192 

 
Självständighetsivrarna, eller de frikyrkliga, höll andaktsövningar i egna missions- och 
bönehus på Styrsö Tången och Donsö och även i privata hem, till en del även på Brännö och 
Vrångö. Många av kyrkans församlingsmedlemmar anlitade de självständiga rörelserna 
istället för att besöka kyrkans gudstjänst. Man angav ofta att det var svårt med 
kommunikationerna mellan öarna, det var lättare att stanna hemma på ön än att ta sig till 
kyrkan. Kyrkoherde Lindman ville ha kyrkbåtar till Brännö och Vrångö så att även de fattiga 
skulle kunna komma till kyrkan. 193  
 
Folkskolläraren på Donsö, Fredrik Lindqvist, spelade en betydelsefull roll i 
missionsförsamlingens historia på Donsö. Han arbetade där med söndagsskolan och ledde 
sången. Det var dock inte alla som tyckte om folkskollärare Fredrik Lindqvists andliga 
ställningstagande, det var t.o.m. på tal att starta en privatskola för att tillfredsställa de 
föräldrar som inte ville att deras barn skulle undervisas av Lindqvist.194 Även kyrkoherde 
Lindman uttryckte sitt missnöje med Lindqvist i sin ämbetsberättelse till biskopsvisitationen 
år 1895: ”Anledning till missnöje finnes med folkskolläraren å Donsö F. Lindqvist, som 
hyllar separatistiska åsigter och som på sista tiden, med undantag af någon gång under 
passionstiden, icke besökt kyrkan hvilket icke är ett godt föredöme för eller utöfvar ett godt 
inflytande på barnen i hans skola.”195 I kyrkliga skrivelser under de sista åren av 1800-talet, 
avspeglas ofta oron för de självständiga rörelserna. Som motmedel rekommenderades 
undervisning och varning vid gudstjänsterna och vid nattvardsundervisningen, 
bibelförklaringar i skolan och en uppmaning till de konfirmerade ungdomarna att besöka 
kyrkan. Församlingen skulle även satsa på att tillhandahålla uppbyggelseböcker. En av 
förklaringarna till att de självständiga rörelserna bredde ut sig, ansåg man vara att det var så 
mycket lättare att gå till missionshuset på ön för bibelstund än att ta sig över till kyrkan. 196 De 
hårda motsättningar när det gällde synen på församlingen, förvaltningen av nådemedlen, dop 
m.m. som rådde mellan kyrkan och frikyrkorna, mildrades så småningom betydligt.197 
  

                                                                 
191 Landsarkivet i Göteborg. Styrsö kyrkoarkiv. Styrsö visitationshandlingar och inventarieförteckningar 1750-
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192 Landsarkivet i Göteborg. Göteborgs domkapitel. Visitationsprotokoll. 1881-1884 
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På Donsö har det sedan slutet av 1800-talet funnits en frikyrkorörelse, och år 1905 bildades 
Missionsförsamlingen som anslöts till Svenska Missionsförbundet. År 1945 var 
medlemsantalet 233 och år 1965 var det 376. Ungdomsföreningen bildades 1905, arbetet med 
ungdomen intog en framträdande plats.198 År 1908 bildades officiellt en missionsförsamling 
på Styrsö men man hade sedan slutet av 1800-talet haft predikoverksamhet, nattvardsfirande 
och söndagsskola. Medlemsantalet har genom åren varit betydligt mindre än på Donsö.199  
I början av 1920-talet uppstod en pingstväckelse på Styrsö och även på Asperö och Vrångö. 
Flera av missionsförsamlingens medlemmar deltog i de möten som hölls. År 1926 bildades 
Elimförsamlingen på Styrsö.200 Även på Vrångö har det sedan slutet av 1800-talet funnits en 
frikyrkorörelse. Denna mötte till en början mycket motstånd och deras tro ansågs vara en 
villolära.  Församlingen hade 63 medlemmar i mitten av 1960-talet. Innan Svenska kyrkan 
började med söndagsskola, kom praktiskt taget alla barn till missionsförsamlingens 
söndagsskola. År 1958 kom det till en kraftig väckelse och 1964 hölls en serie väckelsemöten 
där ett tiotal omvändelser kom till vid varje möte.201 Många av Vrångö missionsförsamlings 
medlemmar lämnade i mitten av 1920-talet församlingen och bildade betelförsamlingen på 
ön.202 Innan väckelsevinden, ledd av Hjalmar Hansson från Björkö, år 1923 gick fram över 
Asperö och Brännö, hade ingen frikyrklig verksamhet förekommit på Asperö, det hade det 
däremot gjort på Brännö. Betelförsamlingen bildades 1927. I mitten av 1960-talet hade 
församlingen 59 medlemmar, varav endast ett fåtal hörde hemma på Brännö.203 
 
Vid friluftsmötet som hölls på Styrsö Bratten, söndagen den 26 juni 1966, samlades det 
omkring 700 skärgårdsbor och sommargäster från Styrsö och de andra öarna. Församlingarnas 
pastorer medverkade med bibelläsning, bön och predikan. 204 I en artikel ur Göteborgs-Posten 
den 29 december 1974 kunde man läsa att Styrsö var en av Sveriges mest frikyrkliga 
kommuner år 1972. Det var Religionssociologiska institutet som hade kommit fram till detta i 
sin decemberrapport. Enligt denna rapport befanns det vara 525 medlemmar av Svenska 
Missionsförbundet, 18,9 % av befolkningen och 182 medlemmar tillhörde Pingströrelsen, 6,6 
% av befolkningen. 205 
 
Den bohuslänska författarinnan Ingalill Andreasson, beskriver i artikeln ”Kustens märke” i 
Bohusläns årsbok 1994, hur landskapet präglar och formar människan. Kustbon måste på gott 
och ont förhålla sig till havet. Redan tidigt mötte man de stora livsfrågorna om livet och 
döden, havet gav och tog, det var allestädes närvarande. Människorna karakteriserades av 
ödmjukhet parad med hårdhet. Kanske var det inte så konstigt att bohusläningen kom att 
anamma schartauanismen med dess strama regelverk och dåligt med förlåtelse, hård och 
skoningslös som havet.206 
 
4.5  Det allmänna kulturlivet 
 
När det gäller andra bibliotek än skolbibliotek och folkbibliotek, har jag endast fått fram 
uppgifter om ett litet bibliotek i missionskyrkan på Donsö, det användes mest aktivt under 
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1930-40-talen.207 Böckerna fanns fortfarande kvar 1974. På 1930-talet var det mest 
tonåringarna som lånade, det var mera from litteratur i detta bibliotek, som t.ex. ”Onkel Toms 
stuga”. 208 
 
I början av 1900-talet, mellan 1902 och 1904, fanns en liten I.O.G.T.-rörelse på Styrsö, Styrsö 
Stjärna, loge nr. 3064. Medlemsantalet var ganska ringa, mellan 8-12 personer. Verksamheten 
flyttades till Lindholmen i Göteborg och logen bytte namn till Karl IX. 209 Redan i början av 
1900-talet fanns det en föreläsningsförening på Styrsö. I denna förenings regi hölls föredrag i 
skolhusen på Styrsö, då detta kunde ordnas utan att det inverkade på undervisningen. 210 
Föreläsningsföreningen engagerade både ungdomar och äldre samt lärarna i skolan, i alla fall  
på 1930-40-talen.211 Föreläsningsföreningen fanns kvar in på 1950-talet och samarbete 
förekom med Donsö föreläsningsförening. 212 Folkskolläraren Leif Gidå var mycket 
intresserad av kulturell verksamhet, det var han som startade Donsö föreläsningsförening på 
1950-talet. Föreningen stöttades ekonomiskt av fiskare. Man hade en omfattande 
kursverksamhet i Västkustfiskarnas regi. Föreläsningar anordnades även på Vrångö, t.ex. 
”Bohusläns sillfiskeperioder” år 1959. På hösten samma år ordnades en föreläsningsserie 
kallad ”Snabbresa genom sju europeiska länder”. Genom kontakt med folkskoleinspektören 
fick eleverna i klass 5-7 byta ut några geografilektioner mot dessa föreläsningar under 
kvällstid. Man samarbetade med de andra öarna. Föreläsningsföreningen ordnade också 
kurser bl.a. i engelska och olika hobbyverksamheter såsom hattsömnad, handsksömnad, 
korgflätning, fotografering m.m. 213  
 
I början av 1900-talet anordnades navigationsundervisning i olika fiskelägen utefter kusten. 
Det var efter anslag från Kungl. Maj:t som man började med undervisning på Klädesholmen 
och Gullholmen år 1902, kurserna där anordnades i Hushållningssällskapets och Landstingets 
regi. År 1904 anordnades en kurs på Hönö, 34 elever deltog varav en var från Vrångö. År 
1910  undervisade sjökapten B. A. Myrén vid en kurs på Donsö, med 29 elever från 
hemmaön, den yngste var 16 år och den äldste var 40 år. Intresset var stort för denna kurs. 
Senare har många avlagt fiskeskepparexamen. 214 Fiskarna på öarna organiserade sig i fiskets 
organisation, Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund (SVC), år 1930.215 I SVC:s regi 
anordnades bl.a. kurser i navigation på 1960-talet. Henry Fhager var studieledare för Donsö, 
avd. 2 i SVC. Det var mest unga pojkar som deltog i kurserna. Det anordnades även kurser i 
sjukvård och olycksfall,  och där var också distriktssköterskan engagerad.216  
 
I missionsförsamlingen på Donsö anordnades studiecirklar i bibelfrågor på 1950-talet och 
även senare i slutet av 1960-talet. Frikyrkliga studieförbundet (FS; numera under nytt namn: 
Bilda) hade också studiecirklar på 1980-talet, t.ex. i historia, Henry Fhager ledde kurser i 
historia, ”Vår stund på jorden” kallades en kurs.217 Missionskyrkans Ungdomshem på Donsö 
                                                                 
207 Telefonintervju med Evy Hansson, 8/10 2003 
208 Telefonintervju med Henry Fhager, 10/11 2003 
209 Stadsarkivet i Göteborg. Folkrörelsearkivet. Logen nr. 3064 Karl IX. Protokoll 1902-1905 
210 Styrsö pastorsexpedition. Styrsö kyrkoarkiv. Styrsö skolråds protokoll, 5/2 1911 
211 Telefonintervju med Rosalie Christensen, 8/10 2003 
212 Odaterat brev ”Aktuellt från studiefronten” av Elge = Leif Gidå, folkskollärare och folk- och skolbibliotekarie 
på Donsö hösten 1953-30/6 1960 & Donsö föreläsningsförenings program för hösten 1959 
213 Telefonintervju med Evy Hansson, 8/10 2003 och med Henry Fhager, 10/11 2003 & Leif Gidås skriftliga svar 
på frågor om biblioteksverksamheten och bildningsverksamheten på Donsö, under hans tid där (1953-1960), 
besvarat i mars 2004  Donsö föreläsningsförenings program för hösten 1959 
214 Danbratt, F. & Odenvik, N. (1966). Styrsö socken…, sid. 423f 
215 Ibid, sid. 426 
216 Telefonintervju med Henry Fhager, 10/11 2003 
217 Ibid 
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var och är fortfarande en samlingspunkt för den kristna ungdomen på Donsö. Många öbor var 
och är engagerade i det kyrkliga och frikyrkliga församlingslivet.218 
 
På Brännö, Donsö och Styrsö har det funnits dansbanor. Dansbanan på Donsö fick stängas 
p.g.a. för få dansande och danspråmen på Styrsö stängdes i början av 1960-talet bl.a. p.g.a. 
bristande sanitära resurser. Dansbanan på Brännö är fortfarande i bruk.219 När det gäller den 
övriga föreningsverksamheten fanns det i mitten av 1960-talet flera sommargästföreningar på 
de större öarna, några exempel på sådana är: Asperö Trevnad, Brännö Badförening, Brännö 
Ungdomssällskap, Kössö Vänner och Badplatsföreningen på Styrsö. Hem och 
Skolaföreningar bildades både på Styrsö och Donsö 1964. Samma år fick Donsö-Vrångö 
hemvärnsområde en egen hemvärnsgård. Föreningen Styrsö Hemvärnsgård bildades 1942. 
Lotta-rörelsen fanns också inom övärlden. Röda Korset hade verksamhet på de större, 
bebodda öarna. På Styrsö, Donsö och Vrångö fanns det skytteföreningar, som bildades i slutet 
på 1930-talet och början av 1940-talet. Jaktvårdsföreningar fanns på Styrsö och Donsö. 
År 1943 nybildades Styrsö Bollklubb och på Donsö fanns Donsö Idrottssällskap. 
Hembygdsföreningen reorganiserades 1965.220 Sällskapet Arbores bildades 1886, sällskapet 
hade som uppgift att ”försköna” Styrsö, med anläggande och underhållande av skogs- och 
parkplanteringar, vägar och vattenbrunnar på ön. 221 Naturskyddskommittén på Donsö hade till 
stora delar samma program som Sällskapet Arbores.222 
 
Öarna i Göteborgs södra skärgård saknar fast landförbindelse. Skärgårdens enda 
broförbindelse mellan öarna Styrsö och Donsö togs i bruk 1974. När det gäller antalet 
invånare på öarna är Donsö och Styrsö de öar som har haft flest antal invånare sedan lång tid 
tillbaka. Styrsö är sedan länge skärgårdens huvudö. Öarna har inte enbart varit isolerade p.g.a. 
vatten, skärgården har också varit militärt skyddsområde under hela den tid som uppsatsen 
främst behandlar. Under krigsåren 1939-1945 satsade man på fisket på öarna genom en 
utökning av fiskeflottan. En stor del av befolkningen arbetade på 1940-talet-1950-talet inom 
fiskerinäringen. Under denna tid startades också flera föreningar inom övärlden. Fiskeflottan 
har minskat kraftigt genom åren och sedan i mitten av 1970-talet pendlar en stor del av 
befolkningen in till fastlandet, eller till någon av de andra öarna, till sina arbeten där. Öarna 
Vrångö och Donsö är de öar som främst har satsat på fiskerinäringen. På dessa öar har också 
frikyrkorna haft en stor betydelse för samhället. Brännö och Styrsö är de öar som genom åren 
främst har satsat på sommargäströrelsen. Under sommaren ökar befolkningen betydligt med 
sommargästernas ankomst. I slutet av 1950-talet valde många asperöbor att lämna ön för 
bostad och arbete på fastlandet. Ett flertal av bostadshusen såldes då som fritidshus. I mitten 
av 1970-talet pendlade hela 78 % av asperöborna ut från ön till sina arbeten. Landskapet 
präglar och formar människan, kustbon måste på gott och ont förhålla sig till havet. Redan 
tidigt mötte man de stora livsfrågorna om livet och döden. Religionen hade en stor betydelse 
för öborna och detta påverkade det synsätt och den livsföring som rådde på öarna.  
Med kapitel 4 har jag avsett att försöka öka förståelsen för den anda som rådde på öarna samt 
att ge en bakgrund till biblioteksutvecklingen i södra skärgården. Detta sammantaget anser jag 
förklarar till en del biblioteksutvecklingen i Göteborgs södra skärgård. 
 

                                                                 
218 Danbratt, F. & Odenvik, N. (1966). Styrsö socken…, sid. 612 & telefonintervju med Henry Fhager, 10/11 
2003 
219 Danbratt, F. & Odenvik, N. (1966). Styrsö socken…, sid. 160 och 615 
220 Ibid, sid. 612ff 
221 Ibid, sid. 306 
222 Ibid, sid. 614 
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5 Biblioteksutvecklingen i Göteborgs södra skärgård 
 
Detta kapitel behandlar biblioteksutvecklingen med sockenbiblioteket i slutet av 1800-talet, 
inrättandet av skolbibliotek på öarna i tidigt 1900-tal och fram till 1970-talets kombinerade 
folk- och skolbibliotek. Den tidigaste bibliotekshistorien skriver jag endast om som en 
bakgrund till den senare biblioteksutvecklingen.  
 
5.1 Styrsö sockenbibliotek 
 
Kyrkoherde Henrik Lindström (f. 1820, d. 1896), verksam på Styrsö mellan åren 1863-1878, 
lade grunden till det blivande biblioteket. Han köpte ”för pengar som inkommit som frivilliga 
offer vid bröllop – 200 kronor – uppbyggelseskrifter av Schartau m. fl. till ett sockenbibliotek, 
vilket även tillfördes läroböcker i naturkunnighet och historia, reseskildringar m.m.”.223 
I kyrkostämmoprotokollet av den 25 mars 1878, står det i §1: ”På ordförandens begäran 
öfvertog församlingen af honom år 1876 inköpta 12 exemplar af Schartaus 15 predikningar224 
à 1 kr 50 öre stycket till Styrsö sockens blifvande socknebibliothek.”. Protokollet är 
undertecknat av Henrik Lindström, ordföranden. 225 Anledningen till att Lindström upprättade 
ett sockenbibliotek, var att försöka förhindra att frikyrkorörelser fick fast fot på öarna. Det var 
under Lindströms tid som kyrkoherde på Styrsö, som kolportörer regelbundet började besöka 
öarna.226 I inventarieförteckningen över ”Styrsö pastors-archivs och kyrkans tillhörigheter 
1881”, står det noterat: ”Styrsö sockenbibliotek. Sju ex. Schartaus 15 predikn. (5 ex. äro 
utlånta).”227 Biblioteket var först inrymt i ”Nya Skolan” på Styrsö. Exempel på titlar: 
”Berättelser ur svenska historien” av Starbäck och Holmbergs ”Bohuslänska historia”. 228 I 
ämbetsberättelsen upprättad till biskopsvisitationen den 14 och 15 september 1895, uppgav 
kyrkoherde Lindman (Lars Jacob Lindman, f. 1827, d. 1901; efterträdare till Henrik 
Lindström), att sockenbiblioteket sköttes av folkskolläraren på Styrsö och att biblioteket 
innehöll 78 band. Om utlåningen sägs: ”Det anlitas temligen sparsamt. Mest efterfrågade äro 
enligt föreståndarens uppgift ”Läsning för folket” och Starbäcks berättelser.” Inga medel 
anslogs till biblioteket.229 Nästa biskopsvisitation är inte förrän 1908 och i 
visitationsprotokollet från detta år, framgår att sockenbiblioteket sedan tre år tillbaka förvaras 
i prästgården. Man avsätter fortfarande inga medel till biblioteket men antalet band uppges nu 
vara omkring 220. Om utlåningen och bibliotekets användande sägs: ”Under de sista vintrarna 
hafva några bland ungdomen lånat böcker, för öfrigt användes det föga.”230 Vid 
biskopsvisitationen år 1912, finns sockenbiblioteket fortfarande kvar, förvarat i prästgården 
och antalet band är fortfarande omkring 220. Om bib lioteket sägs: ”Det användes nu föga.” 
Inga medel anslås till biblioteket.231 Sockenbiblioteket förde en tynande tillvaro och det gick 
många år då ingenting gjordes för bibliotekets utveckling.232  
 

                                                                 
223 Danbratt, F. & Odenvik, N. (1966). Styrsö socken…, sid. 136ff, 610 
224 ”predikningar” – ordet är mycket svårtytt i originaltexten, inte ens Landsarkivets personal kunde uttyda ordet, 
men enligt inventarieförteckningen över Styrsö pastorsarkivs tillhörigheter uppförd 1881, fanns det 12 av  
Schartaus 15 predikningar i sockenbiblioteket år 1881 
225 Landsarkivet i Göteborg. Styrsö kyrkoarkiv. Kyrkostämmoprotokoll 1875-1898 
226 Danbratt, F. & Odenvik, N. (1966). Styrsö socken…, sid. 137 
227 Landsarkivet i Göteborg. Göteborgs domkapitel. Visitationsprotokoll 1881-1884 
228 Danbratt, F. & Odenvik, N. (1966). Styrsö socken…, sid. 610 
229 Landsarkivet i Göteborg. Gö teborgs domkapitel. Visitationsprotokoll. 1895-1898 
230 Landsarkivet i Göteborg. Göteborgs domkapitel. Visitationsprotokoll. 1906-1908 
231 Landsarkivet i Göteborg. Göteborgs domkapitel. Visitationsprotokoll. 1911-1913 
232 Danbratt, F. & Odenvik, N. (1966). Styrsö socken…, sid. 610 
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5.2 Skolbiblioteket 
 
I kyrkostämmans protokoll från den 30 oktober 1915, står det att kyrkostämman beviljade 
anslag till tre skolbibliotek à 15 kronor, sammanlagt 45 kronor. Vilka skolbibliotek detta var, 
på vilka öar de fanns eller skulle upprättas, framgår inte.233 I ett brev från Kungliga 
Folkskolöverstyrelsen till folkskolinspektören A. T. Lindqvist, av den 18 januari 1916, 
uppmanas folkskolinspektören att sprida exemplar av ”Upplysningar angående 
statsunderstödet till folk- och skolbibliotek” (från förste bibliotekskonsulenten hos 
Överstyrelsen), till de kommuner inom inspektörens inspektionsområde som saknade 
statsunderstött folk- eller skolbibliotek.234 År 1916 antogs stadgar för Styrsö skolbibliotek, där 
avsikten var att biblioteket i första hand skulle vara tillgängligt för eleverna och att det också, 
om möjlighet funnes, skulle vara tillgängligt för de äldre. 
Stadgar för Styrsö skolbibliotek från 1916: 
  
  §1 
 Biblioteket, som eges av Styrsö skoldistrikt, har till ändamål att bereda i första hand skolans 

lärjungar och sedan i mån av tillgång även äldre tillgång till god och bildande läsning. 
  §2 
 Biblioteket förvaras i skolsalen och hålles detsamma öppet för utlåning Onsdagar och Lördagar 

kl. 4-5 e.m. 
  §3 
 Utlånda235 böcker skola väl vårdas. Vid dem åsamkad betydligare skada är låntagare skyldig 

lemna skadestånd . 
  §4 
 Biblioteket förestås av skolornas folkskolelärare (lärarinna) som godhetsfullt ansvarar för 

bibliotekets vård samt över bokbeståndet uppgör förteckning, som årligen i januari236 avlemnas 
till skolrådets ordförande. 

  §5 
 I övrigt gälla samtliga d.237 vilkor som är föreskrivna för erhållande av statsbidrag.238 
 
År 1916 fick skolbiblioteket 45 kronor i statsanslag. 239 Det tycks inte vara så att 
skolbiblioteket använts av andra än skolbarnen. Enligt uppgift i  redogörelserna för 
skolbibliotekets verksamhet anges att det endast avsåg skolungdom. Skolbibliotek fanns på 
Asperö, Donsö och Styrsö i skolhusen där. Till en början höll skolbiblioteken öppet mellan 
kl.16.00-17.00 på onsdagar och lördagar. År 1917 tjänstgjorde folkskollärarna Arvid André 
(Styrsö), Ivar Tallberg (Donsö) och Alma Andersson (Brännö, Styrsö) som 
biblioteksföreståndare.240 År 1925 utsåg skolrådet en särskild nämnd för inköp till 
skolbiblioteket, denna nämnd bestod av skolrådets ordförande kyrkoherde Daniel Holmdahl, 
folkskollärarna Sven Zachrisson, Ragnar Rönnberg, Hilding Nordmark, Mabel Westlund samt 
fröknarna Andersson och Dahlin.241 
 
                                                                 
233 Landsarkivet i Göteborg. Kyrkostämmoprotokoll. 
234 Landsarkivet i Göteborg. Göteborgstraktens inspektionsområde. Korrespondens med skolöverstyrelsen, 
skoldistrikt, domkapitel, övriga myndigheter m.fl. 1915-1920 
235 Ordet ”utlånda” är svårt att tyda, förf.:s anm. 
236 Månadens namn svårt att tyda, förf.:s anm. 
237 Eller ”de”, svårt att tyda, förf.:s anm. 
238 Styrsö pastorsexpedition. Styrsö kyrkoarkiv. Styrsö skolråds protokoll. Den 13/2 1916 
239 Landsarkivet i Göteborg. Göteborgstraktens inspektionsområde. Korrespondens med skolöverstyrelsen, 
skoldistrikt, domkapitel, övriga myndigheter m.fl., 1915-1920 
240 Styrsö pastorsexpedition. Styrsö kyrkoarkiv. Handlingar angående skolväsendet. Reglementen. Inventarier. 
Biblioteket, u. År 1876-1928. K IVb:5 
241 Pastorsexpeditionen på Styrsö. Styrsö skolråds protokoll, 16/11 1910-11/12 1927 & Danbratt, F. & Odenvik, 
N. (1966). Styrsö socken…, sid. 144 och 212 
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Enligt Styrsö skolstyrelses protokoll från 11 oktober 1942 beslutade styrelsen att föreslå  ett 
anslag på 300 kronor till skolbiblioteket för år 1943.242 I början av maj 1943 valdes 
folkskollärarinnan  på Donsö, Mabel Westlund till bibliotekarie för skolbiblioteket. Man valde 
också en skolbiblioteksstyrelse, där Mabel Westlund ingick samt folkskollärare Sven 
Zachrisson, Styrsö, folkskollärarinnan Helfrid Walentzi, Asperö,  folkskollärarinnan Thyra 
Fredriksson, Styrsö, småskollärarinnan Anna Kristiansson, Köpstadsö, folkskolläraren 
Hilding Nordmark, Brännö och L. Mjöberg243; Lennart Mjöberg prästvigdes 1941 och var den 
förste innehavaren av den år 1947 nyinrättade kyrkoadjunkturen i Styrsö pastorat, sedermera 
kyrkoherde på Styrsö 1956.244 Stadgar för skolbiblioteket nämns också245 men de enda stadgar 
för skolbiblioteket som jag funnit, är de från år 1916. 
 
År 1943 gjuts det nytt liv i skolbiblioteket i och med ett kommunalt anslag om 300 kronor.246  
Innan man började satsa på skolbiblioteket igen 1943, förde skolbiblioteket en tynande 
tillvaro, det framhölls att det ett tjugotal år tidigare funnits en del böcker för utlåning, men att 
urvalet varit sådant att de omöjligt kunde intressera skolbarn. Många lärare lånade då 
vandringsbibliotek för att få tag i lämpliga böcker till skolbarnen. 247 År 1948 delades 
skolbiblioteket upp på två områden: Donsö-området, bestående av skolorna på Donsö och 
Vrångö och Styrsö-området, bestående av  skolorna på Styrsö, Asperö och Köpstadsö. Till 
skolbibliotekarie för Donsö-området utsågs folkskollärarinnan Birgit Walde och för Styrsö-
området utsågs folkskolläraren I. Eckerdal.248 I protokollet för Styrsö folkskolestyrelse den 23 
april 1949,nämns att Birgit Walde begärt och fått resebidrag för resa till en bibliotekskurs.249 
Ytterligare upplysningar om denna kurs har jag ej hittat, detta är också första gången jag 
funnit något omnämnande av bibliotekskurs i protokollen. År 1950 valdes folkskolläraren 
L.G. Ideström till skolbibliotekarie för Donsö-området250 och från den 1 januari 1953 blev 
tillsynsläraren Erland Johnson skolbibliotekarie på Styrsö.251 År 1954 antogs Erland Johnson 
till en bibliotekskurs i Göteborg, kursens längd var endast 2½ dag. Leif Gidå antogs till 
samma kurs, se nedan. 252 I september 1954 utsågs folkskollärarinnan Birgit Ahlenius till 
bibliotekarie vid Styrsö skola.253 I september 1956 valdes folkskollärarinnan Irmelin Larsson 
till skolbibliotekarie på Styrsö.254 Leif Gidå arbetade som folkskollärare på Donsö  från 
hösten 1953 till sommaren 1960. Under denna tid hade han hand om skötseln av 
skolbiblioteket och från hösten 1954 till sommaren 1960, var han också 
huvudbibliotekarie/distriktsbibliotekarie för skolbiblioteken på öarna.255 Leif Gidå hade även 
                                                                 
242 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommun. Skolstyrelsen. Protokoll 11/10 1942 
243 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommun. Skolstyrelsen. Protokoll 2/5 1943 & Danbratt, F. & Odenvik, N., 
Styrsö socken…, 1966, sid. 212 
244 Danbratt, F. & Odenvik, N. (1966). Styrsö socken…, sid. 146 
245 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommun. Skolstyrelsen. Protokoll 2/5 1943 
246 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö skolstyrelse, skolbibliotekets kassaböcker 1943-1952 & Protokoll, Styrsö 
kommunalfullmäktige, 24/10 1942 
247 Danbratt, F. & Odenvik, N. (1966). Styrsö socken…, sid. 213 
248 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommun. Skolstyrelsen. Protokoll 10/10 1948 & 23/4 1949. Protokoll, Styrsö 
folkbibliotek 10/2 1949 
249 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommun. Skolstyrelsen. Protokoll 23/4 1949 
250 Ibid, 2/12 1950 
251 Ibid, 13/12 1952 
252 Landsarkivet i Göteborg. Förteckningar över folkskolinspektörernas arkiv. Inspektionsområden 1951-1958. 
Nr. 21 Göteborgs och Bohus läns södra inspektionsområde. Handlingar rörande skolbibliotek. 1952-1957. 
Program för bibliotekskurs i Göteborg den 1-3 april 1954. (Med deltagarlista.) Intyg för deltagande i kurs, 3 april 
1954 
253 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommun. Skolstyrelsen. Protokoll 25/9 1954 
254 Ibid, 22/9 1956 
255 Landsarkivet i Göteborg. Förteckningar över folkskolinspektörernas arkiv. Inspektionsområden 1591-1958. 
Nr. 21 Göteborgs och Bohus läns södra inspektionsområde. Handlingar rörande skolbibliotek. 1952-1957. 
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hand om folkbiblioteket på Donsö.256 I april 1954 genomgick han en kurs för lärare inom 
Göteborgs och Bohus läns södra inspektionsområde, rörande skolbiblioteket och dess 
utnyttjande i undervisningen, med anslag av Kungl. skolöverstyrelsen. Där tog man bl.a. upp 
speciella landsbygdsproblem inom skolbiblioteksverksamheten och man hade övningar i 
klassifikation och katalogisering, undervisning i skolbibliotekets organisation, skötsel och 
vård, man fick en demonstration av undervisning i bokkunskap m.m. 257 I juli 1959 genomgick 
Leif Gidå en av Kungl. Skolöverstyrelsen anordnad kurs för utbildning av bibliotekarier vid 
realskolor och kommunala flickskolor samt det obligatoriska skolväsendet.258 Leif Gidå 
flyttade ifrån Donsö 1960.259 
 
I maj 1953 beslutade kommunalfullmäktige att kassabokföringen för Styrsö skolbibliotek 
skulle tas om hand av kommunalkamreraren. 260 När det gäller antalet band per låntagare, låg 
siffrorna under de nationella för åren 1952-1954. När det gäller antalet lån per låntagare, låg 
statistiken mycket över den för de nationella siffrorna. Antalet lån per låntagare år 1952 var 
nationellt i Sverige 17,4 medan det på Styrsö var 25,3; för år 1953 var antalet lån per 
låntagare nationellt i Sverige 17,7 medan motsvarande siffra för Styrsö var 22,6. År 1954 var 
dock skillnaden mellan den nationella statistiken och statistiken för öarna mycket mindre, 
med 18,4 nationellt sett och 18,9 för Styrsö. Här nedan visas bokbestånd per låntagare samt 
antal lån per låntagare för Styrsö skolbiblioteks distrikt i tidigt 1950-tal. 
 

Tabell nr 10. Bokbestånd per låntagare samt antal lån per låntagare för Styrsö skolbiblioteks distrikt, mellan 
åren 1952-1954 

År Bokbestånd Utlåning Antal 
låntagare  

Antal 
band/låntagare  

Antal 
lån/låntagare  

1952 1.427 6.515 258 5,5 25,3 
1953 1.558 5.622 249 6,3 22,6 
1954 1.671 6.070 321 5,2 18,9 
Uppgifter från Landsarkivet i Göteborg, Göteborgs och Bohus läns södra inspektionsområde, handlingar rörande 
skolbibliotek, 1952-1957, liggare över skolbiblioteken, skoldistrikt Styrsö, skolbibliotek på Styrsö och Donsö, 
1950-1955 

 
År 1962 skedde en viktig förändring för skolbiblioteken, genom skolreformen blev 
skolbiblioteken obligatoriska och genom detta, upphörde därmed det särskilda statsbidraget 
till de kommunala skolbiblioteken. Kommunerna fick kompensation på annat sätt.261 Från och 
med år 1963 upphörde alltså det särskilda statsbidraget till de kommunala skolbiblioteken. 

                                                                                                                                                                                                           
Förteckning över skolbibliotekarier och skolbibliotek samt redogörelse för biblioteksverksamheten rörande 
skolbibliotek & Skriftligt svar från Leif Gidå, nedskrivet i februari-mars 2004, på frågor om 
biblioteksverksamheten och bildningsverksamheten på Donsö 1953-1960 
256 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommun. Kommunalnämnden. Avlöningskort. 1955-1958. Protokoll, Styrsö 
folkbibliotek 12/9 1958 & 5/2 1960 
257 Landsarkivet i Göteborg. Förteckningar över folkskolinspektörernas arkiv. Inspektionsområden 1951-1958. 
Nr. 21 Göteborgs och Bohus läns södra inspektionsområde. Handlingar rörande skolbibliotek. 1952-1957. 
Program för bibliotekskurs i Göteborg den 1-3 april 1954. (Med deltagarlista.) Intyg för deltagande i kurs, 3 april 
1954 & Kopia av intyg efter genomgången kurs, undertecknat av Viktor Fredriksson, folkskolinspektör och 
kursledare, den 3 april 1954 
258 Kopia av intyg efter genomgången kurs, undertecknat av Carl-Agnar Lövgren av Kungl. Skolöverstyrelsen 
förordnad kursledare, den 25 juli 1959 
259 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommun. Kommunalnämnden. Avlöningskort. 1959-1963 
260 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommunalfullmäktige, protokoll, 30/5 1953 
261 Hjelmqvist, B. (1993). Det starka biblioteket, sid. 134f 
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År 1965 var det den pensionerade småskollärarinnan Ester Nilsson som var skolbibliotekarie 
på Donsö, på Styrsö var folkskollärarinnan Irmelin Larsson skolbibliotekarie. Varje vår och 
höst tog en del lärare med sig eleverna till bokbåten för att ge eleverna ytterligare möjlighet 
till boklån. Till skolorna på Asperö och Vrångö sändes boklådor ut från Styrsö och Donsö 
skolbibliotek, barnen på Brännö undervisades vid denna tid på Styrsö.262 År 1968 slås folk- 
och skolbiblioteket på Donsö samman i gemensamma lokaler i den nya skolan. 263 På Styrsö 
dröjde det till 1971 innan folk- och skolbiblioteket slogs samman lokalmässigt, i den då nya 
låg- och mellanstadieskolan. Från och med år 1969 upptas biblioteksanslagen gemensamt med 
folkbibliotekets anslag, i skolstyrelsens budget.264 
 
5.3  Folkbiblioteket 
 
Folkskollärarinnan Tyra Fredriksson tycks ha varit den enda som var intresserad av att 
realisera idén om att faktiskt få till stånd ett folkbibliotek på Styrsö265 med filialer på de andra 
öarna. Det var också på hennes initiativ som ett kommunalt folkbibliotek upprättades på 
Styrsö år 1943.266 Hon hade börjat med att hyra in vandringsbibliotek som förvarades i en 
låda i skolan. Hon tog ut en liten avgift för utnyttjande av detta vandringsbibliotek, pengar 
som hon sedan sparade och köpte böcker för. Den första bok hon köpte in till biblioteket var 
Vilhelm Mobergs ”Rid i natt”. Under tiden som Tyra Fredriksson var på Styrsö, studerade 
hon till filosofie magister.267 
 
I protokoll fört vid Styrsö kommunalfullmäktiges sammanträde den 31 januari 1943, står i §7 
följande: 

För upprättande och underhåll av ett kommunalt folkbibliotek beslöt fullmäktige för år 1943 
anslå en summa av 500:- kronor, och skulle medlen härtill tagas ur i staten för år 1943 upptagna 
oförutsedda utgifter.  
Samtidigt beslöt fullmäktige utse folkskollärarinnan fröken Tyra Fredriksson till bibliotekarie 
med uppdrag att söka statsbidrag samt till kommu nalfullmäktige inkomma med utarbetat förslag 
till stadgar för biblioteket.268 

 
Den 24 april 1943 hade Styrsö kommunalfullmäktige sammanträde och vid detta möte antogs 
de första stadgarna för Styrsö kommuns folkbibliotek: 
 
 Stadgar för Styrsö Folkbibliotek. 
  §1 

Styrsö Folkbibliotek, som äges av Styrsö komun, är avsett för hemlån för inom kommunen 
bosatta personer och för andra personer enligt styrelsens närmare bestämmelser. 
 §2 
Bibliotekets angelägenheter vårdas av en styrelse, som utgöres av åtta ledamöter, valda av 
kommunalfullmäktige för en tid av fyra år. 
Biblioteksstyrelsen utser bibliotekarie och och [sic!] beslutar i samråd med denna bokinköp. 
Styrelsen ansvarar ock för att de för statsbidrags åtnjutande föreskrivna villkoren iakttages och 
skall tillse, att bibliotekets stadgar och ordningsregler efterlevas. 
 §3 
Bibliotekarien handhar den närmaste skötseln av boksamlingen och upprättar däröver katalog. 
Bibliotekarien åligger det ock att föra statistik över bibliotekets verksamhet, utvisande antalet 

                                                                 
262 Danbratt, F. & Odenvik, N. (1966). Styrsö socken…, sid. 213ff 
263 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommun. Skolstyrelsen. Utgående skrivelser. 1966-1969 
264 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommun. Styrsö kommunalfullmäktige, speciella bilagor, 1967-1973, bokslut 
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böcker, som för varje år tillkommit eller avförts, jämte antalet boklån, samt att upprätta 
förteckning över bibliotekets låntagare. Bibliotekarien har ock att föra bibliotekets räkenskaper. 
 §4 
Styrelsens och bibliotekariens räkenskaper och förvaltning granskas av kommunalfullmäktiges 
revisorer i samma ordning som de kommunala räkenskaperna. 
 §5 
Biblioteket hålles öppet på tider, som styrelsen bestämmer. Ingen låneavgift upptages. 
 §6 
Låntagare äger samtidigt till låns erhålla i regel högst två band. Lånfången bok får behållas högst 
tre veckor. Dock kan lånet efter denna tid förnyas, såvida ingen annan begärt boken. Underlåter 
någon att återlämna eller förnya boklån i stadgad tid, erlägges för varje överskjutande vecka en 
plikt av tio öre för varje band. 
 §7 
Bibliotekets ordningsregler skola noga efterföljas. 
 §8 
Låntagare är skyldig att omsorgsfullt akta bibliotekets böcker. Anteckningar eller ritningar i 
böckerna med blyerts, bläck eller dylikt ävensom vikning av bladen äro förbjudna. Låntagare 
ansvarar för all skada för till honom utlånade böcker. Person, i vars hem smittosam sjukdom 
förefinnas, kan ej erhålla lån i biblioteket. Låntagare, i vars hem smittosam sjukdom utbryter, 
skall därom underrätta bibliotekarien. 
 §9 
Person, som häftar i skuld till biblioteket för plikter eller skadeersättning och ej inom förelagd 
tid gäldat skulden, må ej erhålla nytt boklån.269 

 
Senare år 1943, beslutade styrelsen att ungdom under 18 år måste ha en ansvarsförbindelse 
från målsman för att få låna böcker i biblioteket.270 Detta beslut upphävdes i november 
1957.271 Jag har ej funnit någon ändring av stadgarna förrän år 1958 (protokoll för Styrsö 
folkbibliotek saknas mellan åren 1953-1956). I de nya stadgarna eller ”reglemente” som det 
kallades 1958, anges att låntagaren fick låna så många böcker åt gången som hon hade 
användning av. Lånetiden var tre veckor med möjlighet till förnyelse högst två gånger, såvida 
boken ej efterfrågats av annan låntagare. För efterfrågade böcker kunde lånetiden förkortas. 
Övertidsavgiften var fortfarande 10 öre per bok och vecka. Ingen utlåning till hem där 
smittosam sjukdom funnes, skulle sådan utbryta i låntagarens hem skulle detta 
…”ovillkorligen anmälas till biblioteket”… som då skulle lämna anvisning om hur böckerna 
skulle desinficeras.272 
 
Det har sedan starten 1943 och fram till 1970 funnits lärare i folkbibliotekets styrelse.273  
I oktober 1953 beslutades att uppdragen som bibliotekarie och ordförande i folkbibliotekets 
styrelse skulle skiljas åt. Kommunalnämnden och kommunalfullmäktige var av den åsikten att 
man på detta vis skulle få en större inblick i bibliotekets verksamhet.274 
 
5.3.1 Folkbibliotekets filialer 
 
När det gäller filialerna på de andra öarna, beställde man vandringsbibliotek från 
centralbiblioteket. Det var inte förrän i slutet av 1950-talet eller i början av 1960-talet som 
bokbeståndet på huvudbiblioteket på Styrsö var av sådan omfattning, att man kunde sända ut 

                                                                 
269 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommunalfullmäktiges protokoll, 24/4 1943 
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271 Ibid, 14/11 1957 
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boklådor till de olika filialerna.275  I Styrsö folkbiblioteks styrelses protokoll från den 25 
augusti 1943 meddelade Tyra Fredriksson att lärarna på öarna lovat att sköta utlåningen på 
sina respektive öar. Enligt mina efterforskningar har det ej förekommit någon långvarig eller 
regelbunden biblioteksförsörjning på Köpstadsö, vandringsbibliotek har beställts vid några få 
tillfällen. 276 Enligt de årsrapporter som finns om biblioteksverksamheten för åren 1958-1968, 
har det ej sänts ut några boklådor från Styrsö bibliotek till Köpstadsö.277 Skolan på Köpstadsö 
fanns kvar t.o.m. 1955.278 Enligt Maj-Brith Johnson, huvudbibliotekarie för Styrsö 
folkbibliotek, hade skollärarinnan förmodligen lite böcker i småskolan där, så länge som hon 
hade skolan. Befolkningen på Köpstadsö var inte så stor.279 
   
På Asperö fanns det en utlåningsstation med boklådor utsända från biblioteket på Styrsö, från 
slutet av 1950-talet eller början av 1960-talet. Dessförinnan sändes boklådor ut från 
centralbiblioteket.280 Biblioteket fanns i ett rum inne i gamla skolhuset.281  
Folkskollärarinnan Helfrid Walentzi var bibliotekarie mellan 1958-31/5 1963. Hennes 
efterträdare var folkskollärarinnan Gun Ahlgren. År 1964 valdes Sonja Sjöstrand till 
bibliotekarie, året därefter tog fru Ally Pettersson hand om utlåningen, fram till 1968. 
1962 hade biblioteket öppet en timma på torsdagar. 1968 hade det öppet på onsdagar mellan 
kl. 18.00-19.00.282 Boklådor från Styrsö bibliotek sändes inte ut förrän i slutet av 1950-talet 
eller i början av 1960-talet, innan dess beställdes vandringsbibliotek från centralbiblioteket.283 
 
I november 1962 började Styrsö folkbibliotek med biblioteksverksamhet på Brännö. Böcker 
till utlåning fanns i ”Hambergs affär” föreståndaren Ingvar Johansson skötte om utlåningen. 
År 1963 valdes handlande Key Pagoldh till bibliotekarie. Enligt riktlinjerna för Styrsö 
kommuns bibliotek (1968) hade biblioteket öppet under affärstid.284  
 
På Donsö kom det att upprättas ett filialbibliotek i egna lokaler, detta bibliotek skriver jag mer 
om här nedan. Vandringsbibliotek beställdes från centralbiblioteket.285 
 
Utlåningsstationen på Vrångö fick boklådor utsända från centralbiblioteket, först i slutet av 
1950-talet eller början av 1960-talet, sändes boklådor ut från Styrsö bibliotek.286 Mellan åren 
1948-1955 arbetade Henry Fhager på ön som lärare, han hade då också hand om 
utlåningsstationen där. Den var tillgänglig för allmänheten någon timma i veckan (biblioteket 
var främst avsett för vuxna på den tiden). Biblioteket förvarades i en låda i skolan. 287 Elsa 
Julin var bibliotekarie mellan 1958-1963.288 Lärarinnan Margareta Strandberg var 
bibliotekarie mellan 1966-1968289, även senare men då lite mer sporadiskt. Biblioteket fanns 
fortfarande kvar i en låda i skolan även vid denna tid. På vintern var det öppet en kväll i 
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veckan i någon timma och om sommaren var det öppet lite längre. Det var fler låntagare på 
sommaren när sommargästerna anlänt. Det fanns inte något fast bokbestånd utan alla böcker 
byttes ut. Varje vår och höst när bokbåten kom fick Margareta Strandberg gå ner och plocka 
ut böcker till utlåningsstationen. 290 1968 hade biblioteket öppet på fredagar mellan kl. 15-16. 
I protokollet för Styrsö kommuns biblioteksråds möte den 16 april 1971, står att läsa i §5: 
”Rådet beslöt att det skulle undersökas huruvida handl. T. Larsson, Vrångö skulle kunna ha en 
bibliotekslåda med böcker i affären för utlåning.”291 Det blev inte så att någon bibliotekslåda 
placerades i affären. 292 Anledningen till att det ej ordnades med boklåda i affären, har jag ej 
fått fram. Först i slutet av 1950-talet eller i början av 1960-talet sändes boklådor ut från Styrsö 
bibliotek till Vrångö, (möjligtvis tidigare) dessförinnan hade vandringsbibliotek från 
centralbiblioteket sänts ut.293 Enligt Margareta Strandberg fanns det på Vrångö ingen 
lästradition av andra böcker än de religiösa, man skulle arbeta, inte läsa. Det var sällan någon 
kom med önskemål om böcker men det kunde vara någon som kanske ville läsa om Bohuslän 
förr i tiden, eller ”uppbyggelselitteratur”. Det var till övervägande delen inflyttade kvinnor 
som kom till biblioteket, de hade vanan av att låna med sig. Barnböcker var särskilt lätt att 
låna ut om sommaren då sommargästerna kom. När utlåningsstationen lagts ner i slutet av 
1960-talet/början av 1970-talet, gick öborna med i bokklubbar där de köpte böcker, man 
lånade av varandra och åkte till Donsö bibliotek och lånade där.294 I årsberättelsen för år 1974 
skrev Västra Frölundaregionens chef, Lars Andersson, om Vrångö: …”här finns också ett 
lågstadium med ca 10 elever. Barnen lånar i skolan, men även utlåning till vuxna har kommit 
igång.”295 
 
5.3.2 Vandringsbibliotek 
 
Som tidigare nämnts, beställde man vandringsbibliotek från centralbiblioteket både till 
folkbiblioteket och till skolbiblioteken. Enligt biblioteksnämndens statistik för 
vandringsbibliotekens utsändande mellan åren 1933 1949 följer nedanstående uppgifter.  
Det första vandringsbiblioteket mellan åren 1933-1937, som sändes ut till öarna i Göteborgs 
södra skärgård var år 1935 till Donsö skolbibliotek, beställare var Tyra Fredriksson.  
Mellan åren 1935-1937 beställdes vandringsbibliotek till skolbiblioteket, fortsättningsskolan 
och folkskolan på Donsö. Även folkskolan på Vrångö beställde vandringsbibliotek.296  
Första gången, mellan åren 1933-1949, det beställdes vandringsbibliotek till skolan på Asperö 
var år 1938, Helfrid Walentzi var beställare. Första gången vandringsbibliotek sänts ut till 
skolan på Styrsö var år 1937. Skolorna på Donsö, Styrsö och Vrångö var flitiga beställare av 
vandringsbibliotek mellan åren 1937-1949. Skolan på Asperö beställde vandringsbibliotek 
endast ett fåtal gånger. Enskild låntagargrupp förekommer första gången som beställare, 
genom Mabel Westlund, på Donsö år 1941. Första gången ”enskild låntagargrupp” 
förekommer som beställare från Styrsö är år 1942, genom Mabel Westlund, från år 1943 
genom Tyra Fredriksson. Denna beställare återkommer sedan flera gånger fram till och med 
år 1943. Första gången Styrsö folkbibliotek nämns i vandringsbibliotekens statistik är den 7 
februari 1944, då gällde det endast återkomna böcker under året; Tyra Fredriksson står som 
kontaktperson. Första gången Styrsö folkbiblioteks filial på Vrångö och Donsö nämns i 
statistiken är år 1949. 
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År 1940 märks krigstiden av genom beställning av vandringsbibliotek till 
Landstormsförläggningen på Vrångö, Ellen Kristensson står som kontaktperson. Flera 
vandringsbibliotek beställdes fram t.o.m. 1941. Från år 1947 står Ellen Kristensson som 
beställare för ”enskild låntagargrupp” på Vrångö. År 1948-1949 står hon som beställare för 
Styrsö folkbiblioteks filial på Vrångö. År 1948 är första gången Köpstadsö nämns i 
statistiken, Per Ekelund står som beställare, vid de två beställningar som finns noterade. År 
1949 står A. Kristensson, Styrsö filial, Köpstadsö som beställare vid ett tillfälle. Andra 
beställare av vandringsbibliotek på öarna var (beställningsår inom parentes) Svenska Väg & 
Vattenbyggnadsarbetarförbundet, avd. 205 på Styrsö Tången (1938), Kustsanatoriet på Styrsö 
(1942-1949), Svenska Västkustfiskarnas avd. 45, Styrsö (1945-1946, 1948), Svenska 
Västkustfiskarnas avd. 2, Donsö (1948) och Svenska Västkustfiskarnas avd. 50, Vrångö 
(1948).297  
 
5.3.3 Bokbåten 
 
Bokbåtens ankomst varje vår och höst, var mycket populärt bland skolbarnen men även bland 
den övriga befolkningen. I tidningen Aftonbladet den 8 september 1964 kunde man läsa om 
bokbåtens besök på Styrsö. Ernst Andersson som egentligen bara läste Bibeln, tyckte att: 
”Men kommer bokbåta’ får man väl se om de har något nytt. Vore en inte för gammal så 
skulle jag ta mig en titt på de moderna kärlekshistorierna. Men vad skulle gumman säga då? 
Plirade farbror Ernst.”298 De som arbetade på biblioteket fick gå ner och plocka till sig böcker 
till biblioteket från bokbåten. Dessa boklådor byte man sedan nästa gång bokbåten kom. 
Låntagarna fick låna böcker på bokbåten som de sedan lämnade tillbaka till biblioteket och så 
cirkulerade böckerna bland låntagarna tills nästa gång bokbåten kom. 299 I början hade 
bokbåten väldigt mycket skönlitteratur och underhållningslitteratur men senare blev 
litteraturen mer smalspårig, man hade den litteratur som folkbiblioteken inte hade råd att köpa 
in. Bibliotekarien Maj-Brith Johnson berättade att hon passade på att ta sådana böcker som 
inte var så efterfrågade, som kanske bara en låntagare frågat efter. Bokbåten tjänade också 
som reklam för biblioteket, det var någonting speciellt när den kom, man satte upp lappar och 
skrev annonser om bokbåtens ankomst. Alla kunde gå dit och titta och låna.300 Det var dock 
inte alla som välkomnade bokbåten. Då schartauanismen präglade människorna ända in på 
1950-talet, såg man med misstänksamhet på andra böcker än de religiösa,. Sigurd 
Möhlenbrock berättade bl.a. att ute på Vrångö gick det inte att låna böcker öppet, utan man 
gick i skydd av mörkret och lånade böcker i skolan, där boklådan stod.301 
 
5.3.4 Lokaler 
 
Styrsö folkbiblioteks huvudbibliotek inryms till att börja med i en av skolans lokaler. Redan 
1945 började man se sig om efter nya lokaler för biblioteket. Styrelsen för biblioteket föreslog 
bl.a. hemvärnsgården, församlingshemmet eller något rum i kommunalhuset som lämpliga, 
men detta visade sig ej vara möjligt.302 Först 1954 finner man lämplig lokal, det är nu mycket 
trångt i den skolsal som folkbiblioteket är inrymt i. Det är Konsum (Konsumtionsföreningen) 
på Styrsö som skall bygga om sin gamla fastighet och möjlighet fanns nu att det i denna 
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Collins, bibliotekarie och ordföranden i styrelsen för Styrsö folkbibliotek, till Styrsö kommunalfullmäktige, 3/4 
1950 & Göteborgs stadsarkiv. Protokoll. Styrsö kommunalnämnd, 13/5 1950 
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byggnad hyra lokal för biblioteket.303 I april 1955 flyttar biblioteket in i sina nya lokaler, på 
baksidan av posten. Folkbiblioteket hade där två små rum i post- och affärshuset. Det var 
mycket folk som kom och lånade, biblioteket låg mitt i byn, lite långt från Tången kanske 
men det blev en livlig biblioteksverksamhet när biblioteket flyttat till sina nya lokaler. Det var 
mycket kallt i de nya lokalerna, bibliotekarien måste ha sin kappa på och om vintern frös 
bläcket till is i bläckhornet. Det fanns nog något elektriskt element där men då biblioteket 
bara var öppet ett par timmar varje vecka, hann lokalerna aldrig bli uppvärmda.304 År 1957 får 
biblioteket ett extra anslag för inredning av ett läsrum i lokalerna, detta hade saknats och 
statsbidraget hade p.g.a. det minskats med cirka 250 kronor årligen. 305 Värmen var ett ständigt 
problem i dessa lokaler.306 Ännu 1959 är värmen otillfredsställande i bibliotekslokalerna 
vintertid. Bibliotekarien föreslår att man ska höra efter om det vore möjligt att få hyra 
Adolfssons filial på Tången till bibliotekslokal. Man beslutar sig för att undersöka 
möjligheten om att flytta biblioteket.307 Biblioteket blir kvar i lokalerna. Fastigheten där 
biblioteket hyrde lokaler skulle rivas 1964. Man fann snabbt nya lokaler.308 Från och med den 
1 augusti 1964 och till och med den 31 januari 1971, hyr Styrsö folkbibliotek en lägenhet, 
bestående av ett rum och kök, i källarvåningen i en villa.309 I brev från Kungl. 
Skolöverstyrelsen av den 31 december 1965 skriver Bengt Hjelmqvist, chefen för 
skolöverstyrelsens bibliotekssektion: ”Härmed översändes skolöverstyrelsens godkännande av 
de provisoriska lokalerna i Styrsö. Tyvärr måste lokalerna betecknas som föga 
tillfredsställande. Ett minimikrav synes vara att det f d köket helt befriades från sin 
köksinredning.” 310 I februari 1971 färdigställdes den nya skolbyggnaden i Kalvhagen på 
Styrsö.311 Folkbiblioteket fick tillsammans med skolbiblioteket nya lokaler i 
mellanstadieskolan i Kalvhagen, biblioteket var nu ett integrerat folk- och skolbibliotek även 
lokalmässigt. 
 
När det gäller Donsö filialbiblioteks lokal, fanns det också till en början i skolan. Evy 
Hansson som började i skolan i början av 1940-talet, säger att det barn- och ungdomsbibliotek 
som hon minns var boklådor med en lucka som man kunde öppna och skåp med böcker i 
skolan, det var läraren som hade hand om biblioteket.312 Redan ifrån början hade man 
problem med att finna lämplig lokal för biblioteket. I protokoll fört vid sammanträde med 
styrelsen för Styrsö folkbibliotek den 21 januari 1945, tar man upp detta: ”§4 Då det visat sig 
behövligt med en särskild lokal åtminstone för biblioteket på Donsö beslöts att man skulle 
begära hos vederbörande, att då en lokal vid folkskolan blir ledig denna helt skulle få 
disponeras av folkbiblioteket.” 313 Biblioteket fanns i gamla skolan på Donsö, där även polis 
och barnavårdscentral fanns.314 Rummet som biblioteket var inrymt i var ett municipalrum 

                                                                 
303 Göteborgs stadsarkiv. Protokoll. Styrsö kommunalfullmäktige, 22/12 1954 & Kommunalkontorets P.M. till 
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som samtidigt var skolsal. 315 År 1958 begärde filialföreståndaren Leif Gidå att få köpa in ett 
biblioteksskåp för förvaring av böcker, tillstånd gavs därför att man ansåg att böckerna borde 
vara inlåsta under pågående skoltid.316 När Leif Gidå började som bibliotekarie på Donsö 
folkbibliotek, bestod filialen endast av några boklådor inrymda i skolan. Genom mycket 
arbete lyckades Leif Gidå få till stånd ett bibliotek i den gamla lärarbostaden. 317 Från 1960-
(januari) till 1965 fanns det i köket i den gamla lärarbostaden. Biblioteket hade tillgång till ett 
rum, kök med ett väggfast hörnskåp, samt en farstu med förvaring i form av bänkar och skåp. 
Där var det fint med sittmöjligheter och man fick tidskrifter till biblioteket.318 Enligt tidningen 
”Göteborgs-Trakten”, den 22 april 1960 flyttade biblioteket in i denna för biblioteket, nya 
lokal just den 22 april 1960. Men man fick snart problem med denna lokal. I 
kommunalkontorets PM till kommunalnämndens föredragningslista den 2 juli 1960, framgår 
att folkskollärare G. Tallberg, önskade ha tillgång till skafferiet. Hälsovårdsnämnden hade 
besiktigat lägenheten och kommit fram till att det …”åligger fastighetsägare att anordna 
skafferi eller annat lämpligt utrymme i anslutning till lägenhet. Hälsovårdsnämnden föreslår 
därför att skafferiet i första våningen iordningställes för en beräknad kostnad av kr. 250:-. De 
arkivalier som biblioteket har i skafferiet anser nämnden kan rymmas i en skrivbordshurts.” 
Kommunalfullmäktige beslutade sig för att inreda skafferi åt Tallberg i lärarbostaden. Av 
protokoll fört vid sammanträde med Styrsö kommunalnämnd den 15 oktober 1960, framhöll 
folkskolläraren, tillika ledamot i folkbiblioteksstyrelsen, Valter Johnson, hur 
kommunalfullmäktige …”med sitt beslut att inreda skafferi åt herr Gunnar Tallberg i 
lärarbostaden å Donsö, fråntagit folkbiblioteket ganska värdefulla utrymmen.” 
Kommunalnämnden ändrade dock inte sitt beslut och framhöll att det inom den närmsta 
framtiden skulle råda brist på lärarbostäder på Donsö och att möjlighet fanns att fastigheten 
snart måste disponeras för sitt ursprungliga ändamål. 319 Den 1 februari 1965 flyttades 
biblioteket till källaren i en villa. Lägenheten utgjordes av ett rum om cirka 28 kvm.320 I 
protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Styrsö folkbibliotek, den 17 september 
1965, uppgavs det att man ville undersöka möjligheten om att få dela lokal med 
skolbiblioteket då det var fuktigt och böckerna fördärvades av mögel. 321 År 1967 beslutades 
det att Donsö folk- och skolbibliotek skulle slås samman lokalmässigt, när de nya lokalerna 
stod färdiga i den nya skolbyggnaden 1968. Man skulle då också ha en gemensam 
huvudbibliotekarie.322 
 
5.3.5 Personal 
 
I januari 1943, utsågs folkskollärarinnan på Styrsö, Tyra Fredriksson, av 
kommunalfullmäktige, till bibliotekarie för det nyinrättade folkbiblioteket på Styrsö.323 
Vid sammanträde med styrelsen för Styrsö folkbibliotek i augusti samma år, meddelar Tyra 
Fredriksson att lärarna på de andra öarna har lovat att sköta utlåningen på sina respektive 
öar.324 Tyra Fredriksson kom ej från öarna.325 De första åren är bibliotekarien oavlönad men 
                                                                 
315 Protokoll. Styrsö folkbibliotek 1943-1952, 1957-1968 
316 Ibid, 14/1 1958 
317 Kopia av tjänstgöringsintyg för Leif Gidå, undertecknat av Johan Eriksson, biblioteksstyrelsens ordförande 
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1947 beslutar sig styrelsen för folkbiblioteket  att utbetala ett årligt arvode av 300 kronor till 
bibliotekarien. Då statsbidraget ökades om bibliotekarien genomgått en av skolöverstyrelsen 
anordnad bibliotekskurs, beslutade sig biblioteksstyrelsen att utbetala ett kursbidrag till 
bibliotekarien. Sommaren 1947 efterträdde Inga Collins (författarinna från Styrsö, även 
postanställd på ön) Tyra Fredriksson, då Tyra Fredriksson fått en lärartjänst vid folkskolan i 
Alingsås.326 Inte förrän i augusti 1949 genomgår Inga Collins bibliotekskursen som 
anordnades av skolöverstyrelsen. 327 Styrelsen för biblioteket beslutade sig för att öka 
bibliotekariens lön med 75 kronor i enlighet med skolöverstyrelsens bestämmelse. Från och 
med år 1950 var folkbibliotekariens lön 375 kronor per år.328 År 1952 beslutades det att 
bibliotekarierna vid filialerna skulle få en årlig ersättning med 50 kronor.329 Bibliotekarien 
Inga Collins var organiserad i Sveriges kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) och hon hade 
år 1955 anmält till dem att hon inte avlönades enligt gällande avtal. 330 SKTF kontaktade 
Styrsö kommun med en önskan om att de måtte följa den centrala löneöverenskommelsen. 
Överenskommelsen innebar att bibliotekarie som genomgått skolöverstyrelsens kurs för 
deltidsanställd bibliotekarie, skulle erhålla ett arvode av 4:85 kronor per timma och 
bibliotekarie som inte genomgått nämnda kurs skulle erhålla ett arvode av 3:50 kronor per 
timma. Kommunalnämnden förordade att kommunen skulle följa den träffade 
överenskommelsen så snart det klargjorts vem som i praktiken upprätthöll befattningen som 
bibliotekarie. Det hade kommit till kommunalnämndens kännedom att tjänsten som 
bibliotekarie upprätthölls av en av Inga Collins anlitad vikarie vars kompetens 
kommunalnämnden inte kände till.331 Kommunalnämnden gjorde kommunalfullmäktige 
uppmärksam på att den lön som redan utbetalades till bibliotekarien inte nämnvärt avvek från 
den lön som enligt avtalet skulle utbetalas. Kommunalnämnden tillade vidare att det borde 
”klargöras huruvida Inga Collins kommer att uppbära en viss lön för att därefter avlöna en 
vikarie med någon annan lön.”332  
 
Den vikarie som Inga Collins anlitade var Maj-Brith Andréason (senare Johnson, förf. anm.). 
Hon kom ifrån Lena socken utanför Alingsås, hon  hade gått i 7-årig folkskola och senare på 
folkhögskola i Jönköping. Det var på folkhögskolan som hon fick hjälpa till med att sköta ett 
bibliotek på sin fritid. Efter folkhögskolan gifte hon sig med en man från Styrsö och kom så 
till ön i december 1952. Hon sökte upp biblioteket på ön, där hon träffade Inga Collins och det 
föll sig så att Inga Collins ville ha hjälp med bibliotekets skötsel. Maj-Brith Andréason 
började arbeta på biblioteket 1953, samtidigt som hon arbetade i Konsum-affären på ön. 
Biblioteket var då endast öppet ett fåtal timmar i veckan på kvällstid. Enligt Maj-Brith 
Johnsons egna anteckningar, vikarierade hon på biblioteket i mars 1954 och på hösten samma 
år, övertog hon skötseln av biblioteket. Hon blev anmäld till en bibliotekskurs i Gävle, men 
kom inte in, orsak, kanske slarv med ansökan? År 1954 eller 1955 (eller från 1954 till 1955) 
läste hon en korrespondenskurs för deltidsanställda folkbibliotekarier. I juli 1958 gick hon på 
bibliotekskurs i Vadstena. Också denna kurs var för deltidsanställda folkbibliotekarier och för 
att få gå denna kurs, krävdes det att man dessförinnan hade läst korrespondenskursen. På 
hösten samma år, avslutades utbildningen med praktik i Göteborg, där hon fick praktisera på 
Dicksonska biblioteket, Högsbo bibliotek och hon fick även vara någon dag på ett 
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sjukhusbibliotek. Syftet var att man skulle få en så bred kännedom av bibliotek som möjligt. 
Någon senare utbildning ordnad av biblioteket gick ej Maj-Brith Andréason men hon 
studerade på eget initiativ på sin fritid, humanistisk linje i början av 1970-talet och senare 
universitetsstudier i etnologi vid universitetet. Hon har även vikarierat som småskollärarinna 
på öarna på 1960-talet.333 
  
Det är oklart när Inga Collins helt, förutom rent praktiskt även formellt, lämnade över 
bibliotekets skötsel, då folkbiblioteksstyrelsens protokoll från åren 1953-1956 saknas, rent 
praktiskt tycks dock överlämnandet av bibliotekets skötsel ha skett 1954. Inga Collins 
avlönades som folkbibliotekarie år 1955334, därefter har hennes namn ej funnits med i de 
avlöningskort eller avlöningslistor som funnits tillgängliga. Vid intervju med Inga Borg (f. 
Collins, senare Collins-Borg, numera Borg, förf. anm.) uppger hon att hon slutade på Styrsö 
bibliotek år 1956 eller 1957, när hon flyttade från Styrsö. Efter sin tid som bibliotekarie, 
studerade Inga Collins juridik.335 I april 1955 när folkbiblioteket flyttade till nya lokaler, var 
det Maj-Brith Andréason själv som flyttade alltihop, Inga Collins var inte med då. Senare på 
våren 1955 föddes Maj-Brith Andréasons första barn och det är då möjligt att Inga Collins då 
själv tog över bibliotekets skötsel en tid. Detta stärks av det faktum att Inga Collins avlönades 
som folkbibliotekarie under år 1955, se ovan. År 1969 flyttade Maj-Brith Andréason från 
Styrsö men hon fortsatte att arbeta på biblioteket till 1984. Den mesta tiden arbetade hon 
ensam på biblioteket, hon var huvudbibliotekarie för folkbiblioteket med filialer, 
huvudbiblioteket på Styrsö och filial i egen lokal på Donsö och utlåningsstationer på de andra 
öarna. När folk- och skolbiblioteket slogs samman blev hon huvudbibliotekarie för det 
gemensamma biblioteket, Styrsö kommuns bibliotek. Sommartid och även vid andra tillfällen 
när Maj-Brith Andréason inte själv kunde vara på biblioteket, anlitade hon medhjälpare som 
t.ex. Irene Carlund och Rosalie Christensen och senare Mats Fhager, Marita Gunnarsson och 
Evy Hansson. 336 Rosalie Christensen arbetade på Styrsö bibliotek som fast anställd senare337 
och Evy Hansson arbetade sedan 1954/55 på Donsö filialbibliotek, först under sommaren och 
senare som fast anställd.338 
 
När styrelsen för folkbiblioteket i november 1957 sammanträder, fanns också Inga Brita 
Sjögren, en representant för centralbiblioteket i Göteborg, närvarande och hon kom med 
förslag angående verksamheten och statförslaget339 för nästkommande år. Hon tog bl.a. upp 
statsbidrag till löner för bibliotekspersonalen. Hon upplyste om att statsbidrag utgick med 
50% och med ett tillägg av 20%, sammantaget 70% för lön till huvudbibliotekarien medan 
lönen till filialbibliotekarier utgick med 50%. Inga Brita Sjögren fortsatte vidare med att 
informera om att lönen till huvudbibliotekarien var baserad på 600 timmar per år och att lönen 
enligt landskommunernas avtal, skulle utgå med 6 kronor per timma. De tre 
filialbibliotekarierna skulle erhålla lön efter 4:35 per timma, beräknat efter 50 timmar per år. 
Enligt statförslaget för år 1958 kom då huvudbibliotekariens lön att bli 3.600 kronor per år 
och de tre filialbibliotekariernas lön blev tillsammans 652 kronor per år.340 
 

                                                                 
333 Intervju med Maj-Brith Johnson, 9/7 2003 
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Rosalie Christensen, från Styrsö, arbetade först som vikarie på Styrsö folkbibliotek. Hon 
vikarierade bl.a. en sommar när Inga Collins var bortrest. När biblioteket flyttats till 
Kalvhagsskolan blev hon fast anställd. Det var Maj-Brith Andréason som hade det 
övergripande ansvaret för folkbibliotekets verksamhet och Rosalie Christensens 
arbetsuppgifter bestod bl.a. i att plocka upp och ställa in böcker samt utlåningsverksamhet.341 
Omkring 1968-69 fick hon utbildning i biblioteksarbete genom en brevkurs. Någon praktik på 
annat bibliotek fick hon ej, inte heller någon vidareutbildning. 342 Rosalie Christensen arbetade 
ibland som tillfällig vikarie på Donsö vid sjukdom eller annan frånvaro, hon var även på 
skolbiblioteket i Kalvhagsskolan. Rosalie Christensen arbetade kvar på folkbiblioteket fram 
till hösten 1982. Biblioteket hade då flyttats till nya lokaler i den nya högstadieskolan. Hon 
var då med och flyttade böckerna och var även med vid invigningen måndagen den 16 augusti 
1982.343 
 
Folkskolläraren Leif Gidå hade hand om skötseln av både skol- och folkbiblioteket på Donsö 
från hösten 1953 till sommaren 1960.344 Evy Hansson, från Donsö, började arbeta på 
folkbibliotekets filial på Donsö på sommaren 1954-55. Hon blev tillfrågad av Leif Gidå om 
hon ville arbeta där under sommaren. Biblioteket på Donsö var öppet cirka två timmars i 
veckan. 345 År 1959 arbetade läraren Evy Larsson och Leif Gidå på Donsö bibliotek. År 1960 
hade Evy Larsson ensam hand om biblioteket enligt årsredogörelsen för Styrsö folkbiblioteks 
verksamhet för 1960.346 Leif Gidå flyttade 1960 och då tog Evy Larsson över arbetet på 
biblioteket. 
  
Evy Hansson tog över skötseln av biblioteket 1961, hon hade då tidigare arbetat som ersättare 
för Leif Gidå och Evy Larsson, när de behövde vara lediga. Evy Hansson slutade arbeta 
1998/99. Evy Hansson arbetade även på Styrsö bibliotek från 1982, hon hade tidigare arbetat 
där vid några tillfällen på sommaren. Det var Maj-Brith Andréason som hade det 
övergripande ansvaret för biblioteket, Evy Hansson skötte utlåningen. Omkring 1968 eller 
1969 genomgick Evy Hansson biblioteksutbildning genom en brevkurs, anordnad av 
länsavdelningen, kursen fullbordades dock inte p.g.a. att det saknades pengar för 
praktikperioden. 347 
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Här nedan följer en tabell som visar löneutvecklingen för bibliotekarierna på Styrsö och 
Donsö samt även utökningen av bibliotekets öppettider i början av 1970-talet. 
 
 
Tabell nr 11. Löner och arbetstid för bibliotekarierna på Styrsö och Donsö åren 1971-1973. 
 
År 1971 januari-

juni 
1971 juli-
december 

1972-1973 

593:-/månad 
 

725:-/månad 822:50/månad Lön 
huvudbibliotekarie 
Arbetstid 9 tim./vecka 10 tim./vecka 12 tim./vecka 

257:-/månad 
 

311:25/månad 311:25/månad Lön bibliotekarie, 
Styrsö 
Arbetstid 6 tim./vecka 6 tim./vecka 6 tim./vecka 

129:-/månad 
 

207:50/månad 207:50/månad Lön bibliotekarie, 
Donsö 
Arbetstid 3 tim./vecka 

1 tim./vecka 
ej fast arvode 

4 tim./vecka 4 tim./vecka 

Uppgifter från Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommun. Kommunalnämnden. Avlöningskort, 1970 samt 1971-
1973. 

 
Bibliotekarierna på Styrsö och Donsö arbetade deltid även efter år 1973, exakt hur många 
timmar per vecka har ej kunnat fastställas.348 Bibliotekens öppettider utökades dock, när 
Styrsö kommun gick över i Göteborgs kommun från och med den 1 januari 1974. När Inga 
Collins hade hand om biblioteket på Styrsö mellan 1947-1955/56, var det öppet en kväll i 
veckan, 2-3 timmar på kvällen. 349 
 

Tabell nr 12. Öppettider på Styrsö och Donsö bibliotek åren 1957, 1958, 1960, 1965, 1971 och 1974-1976 

År 1957 1958 1960 1965 1971-1972 1974-1976 
Styrsö 2 tim./vecka 6 tim./vecka 6 tim./vecka 6 tim./vecka 6 tim./vecka 10 tim./v. 
Donsö 1 tim./vecka 1 tim./vecka 2 tim./vecka 3 tim./vecka 4 tim./vecka 10 tim./v. 

Uppgifter om 1957 och 1958, när det gäller Styrsö och 1957 Donsö, ur  protokoll, Styrsö folkbibliotek 14/1 
1958, uppgifter om öppettider på Donsö år 1958 ur protokoll, Styrsö folkbibliotek 12/9 1958, uppgifter om åren 
1960 och 1965 ur Årsredogörelse över Styrsö folkbiblioteks verksamhet under respektive år, uppgifter om år 
1971 ur Styrsö kommuns biblioteksråds protokoll 16/4 1971, uppgift om 1972 från P.M. från stadsbibliotekarie 
Sigurd Möhlenbrock, till Biblioteksnämnden 13/4 1972 samt uppgifter om öppettider åren 1974-1976 ur 
Göteborgs kommunal kalender 1975-1977. 

 
Från och med år 1959 hade Donsö bibliotek öppet 2 timmar i veckan350, detta framgår ej av 
tabellen ovan. Styrsö bibliotek ändrade sina öppettider från att ha varit 2 timmar i veckan år 
1957 till att hålla öppet 6 timmar i veckan från och med 1958. Det var Inga Brita Sjögren från 
centralbiblioteket som hade påpekat att huvudbiblioteket skulle hållas öppet 6 timmar i 
veckan med anledning av folkmängden i kommunen och den stora tillströmningen av 

                                                                 
348 Stadsarkivet i Göteborg. Lönelistor från 1974-1976, januari och december månad. 
349 Telefonintervju med Inga Borg, 6/2 2004 
350 Protokoll. Styrsö folkbibliotek, 12/9 1958 
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låntagare där.351 Inför öppnandet och invigningen av det kombinerade folk- och 
skolbiblioteket på Donsö i februari 1968, bestämde man att öppettiderna skulle vara tisdagar 
kl. 15.00-16.00, torsdagar kl. 17.00-19.00 och lördagar kl.15.00-16.00. Skolans elever skulle 
även få låna på tisdagar kl. 14.00-15.00 samt i anslutning till lektioner under respektive 
lärares ledning. Huvudbibliotekarie Maj-Brith Andréason (senare Johnson, förf.:s anm.) skulle 
förutom det inre arbetet också sköta utlåningen på tisdagar kl. 14.00-16.00 samt torsdagar kl. 
17.00-19.00. Tisdagar kl. 14.00-15.00 med skolbibliotekarie Wivi-Ann Backman. Lördagar 
kl. 15.00-16.00 skulle bibliotekarie Evy Hansson tjänstgöra.352 
 
I stadsbibliotekarie Sigurd Möhlenbrocks P.M. till biblioteksnämnden, från den 13 april 1972, 
skriver han bl.a. att personalen på biblioteken på Donsö och Styrsö är arvodesanställd.353 Det 
var billigare att ha arvodesanställd personal.354 Sigurd Möhlenbrock skrev att den personal 
som fanns på biblioteket var tillräcklig även för den utökade utlåningsverksamheten och med 
utökad öppettid, då bokinköp, bibliografisk behandling av böcker samt andra media skulle ske 
centralt efter sammanläggningen av Styrsö kommun med Göteborgs kommun 1974. 
Kostnaderna för personal beräknades till cirka 20.000 kronor. När det gällde öppettiderna 
ansågs tio timmars öppethållande i veckan per bibliotek vara önskvärt.355 
 
5.3.6 Bokbestånd 
 
På 1930-talet och innan folkbiblioteket inrättades 1943, fanns det i skolan ett 
vandringsbibliotek som lärarinnan Tyra Fredriksson skötte, det var en låda med lock som man 
låste. Hon tog ut en liten summa, omkring 25 öre, för utlån. För pengarna Tyra Fredriksson på 
så sätt fick ihop, köpte hon in böcker till det blivande folkbiblioteket. Den första bok hon 
köpte in var Vilhelm Mobergs ”Rid i natt”.356 Till en början fick bibliotekarien förtroendet att 
själv köpa in böcker till biblioteket. Biblioteket fick i början många gåvor av privatpersoner 
boende inom eller utom kommunen. Biblioteket erhöll också kontanta bidrag. År 1952 
beslutade styrelsen för folkbiblioteket att man skulle inrätta ett bokråd bestående av två 
personer. Dessa var Paul Christensson och Gunnar Tallberg. Detta bokråd skulle i samråd 
med bibliotekarien, bestämma bibliotekets bokinköp.357 Gunnar Tallberg var ordinarie 
ledamot av folkbiblioteksstyrelsen och Paul Christensson var utsedd till ersättare.358 Enligt 
Rosalie Christensen köpte bibliotekarien Inga Collins in lite ”tuffare” böcker, kanske ”lite väl 
vågade” för en del av öborna. 359 Inga Collins var själv författare (hon skrev: ”Jag känner dina 
gärningar”,1945 och ”Vaknatt”,1948, båda skönlitterära böcker, förf. anm.). Dessa romaner 
fanns båda på Styrsö bibliotek. Inga Collins var av den åsikten att biblioteket skulle innehålla 
god litteratur. Hon köpte in sådana böcker som Bibliotekstjänst rekommenderade och som 
hon fått lära sig om på bibliotekskursen i Jönköping. Hon såg till litteraturen i sin helhet och 

                                                                 
351 Protokoll. Styrsö folkbibliotek 14/11 1957, 14/1 1958 samt 12/9 1958 
352 Protokoll. Styrsö kommuns bibliotek, 13/2 1968 
353 Stadsbiblioteket i Göteborg. Pärm med budgetunderlag för åren 1972-1974, P.M. gällande planeringen inför 
sammanläggningen av Askim och Styrsö kommuner med Göteborgs kommun den 1 januari 1974, från 
stadsbibliotekarie Sigurd Möhlenbrock till Biblioteksnämnden, 13 april 1972 
354 Telefonintervju med informant på Stadsbibliotekets ekonomiavdelning i Göteborg, 28/4 2004 
355 Stadsbiblioteket i Göteborg. Pärm med budgetunderlag för åren 1972-1974, P.M. gällande planeringen inför 
sammanläggningen av Askim och Styrsö kommuner med Göteborgs kommun den 1 januari 1974, från 
stadsbibliotekarie Sigurd Möhlenbrock till Biblioteksnämnden, 13 april 1972 
356 Telefonintervju med Rosalie Christensen, 8/10 2003 
357 Protokoll. Styrsö folkbibliotek, 1943-1952 
358 Protokoll. Styrsö kommunalfullmäktige, 16/12 1950 
359 Telefonintervju med Rosalie Christensen, 8/10 2003 
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köpte bl.a. in reseskildringar, böcker om geografi och historia samt fackböcker och romaner 
av t.ex.  Sally Salminen och Irja Browallius.360 
  
År 1953 kom det till massmedias kännedom att det förekommit invändningar emot viss sorts 
litteratur på Styrsö, t.ex. ”Ungdomens medborgarbok” som delats ut till de elever som gick ur  
folkskolan. Denna bok innehöll upplysningar om samhället, samhällslivet och även 
sexualupplysning berördes i boken. Det var det sist nämnda som upprört en del, boken ansågs 
som olämplig för ungdomen och stoppades efter ett år. Biblioteksstyrelsen och vissa av 
medlemmarna i kommunalfullmäktige delade inte Inga Collins syn på bibliotekets 
bokbestånd, man protesterade t.ex. emot vissa av de moderna romanerna som varande icke 
önskvärd litteratur, t.ex. Ulla Isakssons roman ”Ytterst i havet”. Av artiklarna i GT, 
Göteborgs Handelstidning och tidningen Dagen361, framkom det att kommunen mer styrdes 
efter uppdelningen statskyrka-frikyrka, snarare än efter politiska skiljeliner. Det var på ett 
fullmäktigesammanträde tre år tidigare som en av fullmäktiges ledamöter ifrågasatt kriterierna 
för inköp av böcker till biblioteket och senare hade Inga Collins, bibliotekarien på Styrsö, 
tagit upp detta vid ett sammanträde mellan folkbibliotekarierna i Göteborg. Vid detta möte 
hade en ”rapportör” suttit med och det var på detta vis det hela hade kommit  till pressens 
kännedom.362 Enligt Inga Borg (f. Collins, förf.:s anm.) själv var upprinnelsen till historien 
sådan att det var några av kommunalfullmäktiges representanter som kom över till biblioteket 
på Styrsö och hade sammanträde med henne. Deras kritik riktades mot hela beståndet, de ville 
att bibliotekarien skulle ha bättre urskillning när det gällde att köpa in böcker till biblioteket. 
Inga Borg berättar att de dock ej var otrevliga, de hade bara en annan syn på bokbeståndet än 
vad bibliotekarien hade. Bokhyllorna undersöktes och böckernas innehåll kontrollerades noga. 
De ”skövlade” inte, men flera böcker togs bort, bl.a. Bengt Anderbergs ”Kain” och Bengt 
Walls roman ”Nakna”. Både Wall och Anderbergs böcker hade blivit utlånade innan de togs 
bort. Inga Borg trodde inte att någon av männen som kom över och hade synpunkter på 
bibliotekets bokbestånd, hade läst någon av böckerna de tog bort, de hade förmodligen bara 
ryktesvägen eller genom hörsägen hört talas om dessa böcker. Jules Vernes böcker fick stå 
kvar men det var många restriktioner och en del böcker fick inte lämnas till alltför unga 
personer. Enligt Inga Borg, hade en del av kommunalfullmäktiges representanter även varit 
oense om en del böcker med den tidigare bibliotekarien, Tyra Fredriksson. Vissa böcker var 
tabubelagda även för henne. Trots att kritik riktats mot ”Biggles”-böckerna, fick de vara kvar. 
Inga Borg mindes ej vad som hände med de böcker som togs bort. Inga Borg fick mycket stöd 
av en ledamot av folkskolestyrelsen. Det var enligt Inga Borg, ingen låntagare som kritiserade 
urvalet av böcker på biblioteket och ansåg de vara olämpliga ur den moraliska synvinkeln. 
 
Enligt Inga Borg hade Styrsö på 1940 och 1950-talen ett kommunalt styre, där de flesta var 
involverade i frikyrkorna så även in på 1960-talet. I frikyrkan var det uttalat vad man fick och 
inte fick göra. De som tillhörde svenska kyrkan hade ett vidare perspektiv. 363 Enligt Leif Gidå 
förekom betänkligheter angående bokbeståndet, ”…svordomar och sexualitet i alla dess 

                                                                 
360 Telefonintervju med Inga Borg, 6/2 2004 
361 GT, 14/9 1953, Göteborgs Handelstidning, 15/9 1953 & Dagen, Stockholm, 16/9 1953. Jag har hittat 
tidningsurklippen bland de på Högskolans Bibliotek i Borås förvarade tidningsurklippen och där fanns ingen sida 
noterad.  
362 GT, 14/9 1953, Göteborgs Handelstidning, 15/9 1953 & Dagen, Stockholm, 16/9 1953. Jag har hittat 
tidningsurklippen bland de på Högskolans Bibliotek i Borås förvarade tidningsurklippen och där fanns ingen sida 
noterad.  
363 Telefonintervju med Inga Borg, 6/2 2004 
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former väckte motstånd. Detsamma gällde litteratur som kunde anses som ogudaktig.”364 En 
f.d. filialbibliotekarie intygar att man ville ha ett fromt bibliotek.365 
 
I november 1957 beslutades det att bibliotekarien Maj-Brith Andréason (senare Johnson, förf. 
anm.) och styrelseledamoten Johan Eriksson, skulle enas om bokinköp m.m. och Johan 
Eriksson skulle fungera som vice ordförande i styrelsen för folkbiblioteket, i anledning av 
bibliotekarien Inga Collins myckna frånvaro. År 1958 beslutades att bibliotekarien skulle 
köpa in en s.k. standardkatalog för urva l av böcker m.m. för biblioteken. Senare samma år 
önskade bibliotekarien att någon ur styrelsen skulle fungera som kontrollant vid ankomsten av 
nyinköpta böcker m.m., det var ordföranden i styrelsen som fick i uppdrag att biträda 
bibliotekarien vid böckernas ankomst.366 Den sorts litteratur som utan tvekan var mest populär 
på öarna var skönlitteratur.367 Facklitteraturen var också väldigt viktig på öarna, då det kanske 
inte var så vanligt att man hade uppslagsverk i hemmen och skulle man ha tag på de senaste 
uppgifterna, gick man till biblioteket. Det fanns kanske de som bara använde handböckerna på 
biblioteket. Det var också populärt att läsa biografier. Enligt Maj-Brith Johnson tjänade 
litteraturen som ett andningshål i verkligheten för många människor. ”I böckerna möter man 
ju andra människor, andra förhållanden, hur man kan förändra sin tillvaro.” Maj-Brith 
Johnson köpte in böcker genom Bibliotekstjänsts listor och även från bokhandeln. När Maj-
Brith Johnson hade ansvaret för biblioteket, kom det ingen från kommunen som kontrollerade 
bokbeståndet.368 När Styrsö kommun införlivades med Göteborgs kommun från och med 1 
januari 1974, fick biblioteket mer pengar och bättre möjligheter att köpa in fler böcker.369 Det 
har inte varit möjligt att ta med statistik med jämna mellanrum, då uppgifter om bokbeståndet 
saknas vissa år. Någon statistik över det sammanlagda antalet böcker uppdelat i skön- och 
facklitteratur, har jag ej hittat, däremot finns det statistik över antalet inköpta böcker med 
denna uppdelning och för vissa år.  
Tabell nr 13.  Styrsö folkbibliotek. Bokbestånd per invånare, för åren 1958-1960, 1965, 1966 samt 1974-1976 

År Bokbestånd Invånarantal Bokbestånd/ 
invånare 

1958 2.865 2.760 1,0 
1959 2.702 2.760 1,0 
1960 3.040 2.736 1,1 
1965 4.611 2.731 1,7 
1966 4.912 2.740 1,8 
1974 12.226 3.113 3,9 
1975 12.389 3.207 3,9 
1976 13.240 3.225 4,1 
Uppgifter om invånarantal ur Statistik årsbok för Göteborg åren 1960, 1962, 1967, 1975, 1976 samt 1977. 
Uppgifter om bokbestånd från årsredogörelser för Styrsö folkbiblioteks verksamhet respektive år. Uppgift om 
bokbestånd för år 1966 ur protokoll för Styrsö folkbibliotek, 17/8 1967 och siffrorna för 1974-1976 är ur 
Statistisk årsbok för Göteborg åren 1975, 1976 och 1977.  

 
                                                                 
364 Skriftligt svar från Leif Gidå nedskrivet i februari-mars 2004 på frågor om biblioteksverksamheten och 
bildningsverksamheten på Donsö 1953-1960 
365 Telefonintervju med Henry Fhager, 10/11 2003 
366 Protokoll. Styrsö folkbibliotek, 1957-1958 
367 Intervju med Maj-Brith Johnson 9/7 2003 & telefonintervjuer med Rosalie Christensen och Evy Hansson 8/10 
2003 
368 Intervju med Maj-Brith Johnson 9/7 2003 
369 Intervju med Maj-Brith Johnson 9/7 2003 samt telefonintervjuer med Rosalie Christensen och Evy Hansson 
8/10 2003 
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Av ovanstående tabell kan man se att bokbeståndet stadigt stiger medan befolkningen sjunker 
från 1959 till 1965. Från 1974 stiger invånarantalet och bokbeståndet per invånare. 
  
Här följer ett diagram över bokbeståndet mellan åren 1944-1976, observera att det inte har 
gått att få fram siffror om antalet band för varje år, från år 1967 och till och med år 1973 har 
jag ej funnit några uppgifter. Mellan 1966 och 1974 ökade bokbeståndet betydligt. 
 
 
 
Diagram nr 1 

 

Uppgifter för 1944-1949, ur protokoll för Styrsö folkbibliotek för åren 1945, 1947 och 1950. Uppgifter för åren 
1958-1965 ur årsredogörelserna för Styrsö folkbiblioteks verksamhet respektive år. Uppgift för år 1966 ur 
protokoll för Styrsö folkbibliotek, 17/8 1967. Siffrorna för 1974-1976 ur Statistisk årsbok för Göteborg åren 
1975, 1976 och 1977. 
 
5.3.7 Utlåning 
 
Enligt Inga Borg var det en ganska begränsad kundkrets av låntagare som kom till Styrsö 
bibliotek i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet. Det fanns enligt Inga Borg en 
bildningshunger och låntagarna läste med stor begärlighet. Bland låntagarna var det, enligt 
Inga Borg, sällsynt med kvinnor över 50 års ålder; män i 30-40 års åldern kom och lånade 
böcker om historia och det fanns även intresse av litteratur av t.ex. Strindberg. Självbiografier 
och böcker om historia och geografi var populära. Även barn kom till biblioteket och Inga 
hade en särskild avdelning för barn- och ungdomsböcker.370 Enligt Leif Gidå, folk- och 
skolbibliotekarie på Donsö mellan 1953-1960, var de som kom till biblioteket på Donsö mest 
husmödrar och ungdomar. Låntagarna var övervägande kvinnor. Efterhand tillkom nya 
låntagare som t.ex. sommargästerna.371 En f.d. biblioteksanställd på Donsö menar att det var i 
samband med att Donsö föreläsningsförening bildades i början av 1950-talet som 
bokutlåningen kom igång på ön. 372 
 
År 1960 skrev man i tidningen ”Göteborgs-Trakten”, den 22 april, om bokutlåningen i 
biblioteken i Styrsö kommun:  

                                                                 
370 Telefonintervju med Inga Borg, 6/2 2004 
371 Skriftligt svar från Leif Gidå nedskrivet i februari-mars 2004 på frågor om biblioteksverksamheten och 
bildningsverksamheten på Donsö 1953-1960 
372 Telefonintervju med Evy Hansson, 8/10 2003 
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Bokutlåningen ökar i Styrsöbiblioteken 
 
Folkbiblioteket i Styrsö kommun kunde även under 1959 notera stora framgångar. Såväl antalet 
bokutlåningar som bokbeståndet ökades kraftigt. Verksamheten har, liksom föregående år, skett 
i ett huvudbibliotek å Styrsö med filialer å Donsö, Vrångö och Asperö. 
Vid årets slut uppgick bokbeståndet till 2.702 band. Trots att 107 band utgallrats blev 
nettoökningen 313 band. Nyinköpen fördelade sig på facklitteratur 86 band, sköndito 123, 
facklitteratur för barn 24 och sköndito 70 band. Handbokssamlingen tillfördes 14 band. I 
läsrummen ha varit utlagda 10 tidningar å Styrsö och 7 å Donsö. 
Antalet boklån ha varit fö r facklitteratur 1.970, sköndito 5.776, barn, fack, 578 och skönlitteratur 
5.459, tillhopa 13.783 boklån, vilket överstiger fjolårsutlåningen med 1.432. …373 

 
Utlåningen påverkades positivt när Styrsö kommun gått över i Göteborgs kommun från och 
med den 1 januari 1974. Biblioteket fick bättre ekonomi, fler böcker och det blev mer ”rush” 
på biblioteket.374 Huvudbibliotekarien Maj-Brith Johnson, läste själv väldigt mycket och 
pratade mycket för och om böckerna: …”den här måste du låna!”375  Utlåningen ökade 
mycket på sommaren, då många sommargäster kom och lånade.376 I Göteborgs 
biblioteksnämnds årsberättelse för år 1975 står det att läsa följande om Styrsö 
bibliotek:…”Styrsö bibliotek kan visa upp fina utlåningssiffror för det gångna året. En 
kombination av ökat mediaanslag, positiv befolkningsutveckling och den bibliotekspersonal 
som arbetar på öarna torde utgöra de viktigaste orsakerna till den nästan 20 %-iga 
ökningen.”… 377 Sedan Styrsö kommuns införlivning med Göteborgs kommun, tillhörde 
Styrsö bibliotek Västra Frölunda biblioteksregion. Lars Andersson, chef för Västra Frölunda 
biblioteksregion, skrev i Göteborgs stadsbiblioteks årsberättelse för år 1976, att Styrsö hade 
problem med att få pengarna att räcka till så att de olika utlåningsställena kunde förses med 
tillräckligt antal böcker. Trots detta och en ökande befolkning, hade Styrsö bibliotek en liten 
utlåningsökning 1976.378 
 

Tabell nr 14.  Styrsö folkbibliotek. Antal lån per invånare för åren 1958-1960, 1965, 1966 samt 1974-1976 

År Utlåning Invånarantal Antal lån/invånare  
1958 12.351 2.760 4,5 
1959 13.783 2.760 5,0 
1960 15.474 2.736 5,7 
1965 16.554 2.731 6,1 
1966 16.219 2.740 5,9 
1974 34.370 3.113 11,0 
1975 41.189 3.207 12,8 
1976 41.386 3.225 12,8 
Uppgifter om invånarantal ur Statistisk årsbok för Göteborg åren 1960, 1962, 1967, 1975, 1976 och 1977. 
Uppgifter om utlåningsstatistik från årsredogörelser för Styrsö folkbibliotek respektive år. Utlåningsstatistik för 
år 1966 ur protokoll för Styrsö folkbibliotek den 17/8 1967. Uppgift om utlån för åren 1974-1976 ur Göteborgs 
kommunalfullmäktiges handlingar åren 1975-1977. 

                                                                 
373 Siffrorna stämmer, förutom siffran för facklitteratur som enligt årsredogörelsen över Styrsö folkbiblioteks 
verksamhet år 1959 är 96 och ej 86 som det står i artikeln. Författarens anmärkning. 
374 Intervju med Maj-Brith Johnson, 9/7 2003 & Telefonintervjuer med Rosalie Christensen och Evy Hansson, 
8/10 2003 
375 Intervju med Maj-Brith Johnson, 9/7 2003 
376 Intervju med Maj-Brith Johnson, 9/7 2003, Telefonintervju med Margareta Strandberg, 4/11 2003 & 
Göteborgs kommunalfullmäktiges handlingar åren 1975-1977 
377 Göteborgs kommunalfullmäktiges handlingar 1976, nr 173, biblioteksnämndens årsberättelse för 1975, sid. 13 
378 Stadsarkivet i Göteborg. Biblioteksnämnden. Årsberättelse för Göteborgs stadsbibliotek 1976 
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När det gäller antal lån per invånare i södra skärgården i jämförelse med Sverige nationellt 
sett, har Styrsö legat över de nationella siffrorna för alla år under de år som finns med i 
tabellen här ovan.  
 
5.3.8 Ekonomi 
 
Vid inrättandet av folkbiblioteket gav kommunen biblioteket ett anslag om 500 kronor och 
med detta som underlag, ansökte man om statsbidrag. 379 Statförslaget380 för Styrsö bibliotek 
för år 1944 såg ut som följer: 
 
 Inkomster. 
 
 Behållning vid årets början Kr.     1.54 
 Statsunderstöd  Kr. 450:- 
 Kommunalt anslag  Kr.  500:- 
 Pliktavgifter   Kr.  10:- 
  Summa Kronor  961:54 
 
 Utgifter. 
 
 Brist (förskotterade medel)  Kr.     5:- 
 Inköp och inbindning av böcker Kr. 700:- 
 Inventarier   Kr. 100:- 
 Biblioteksmaterial  Kr.  60:- 
 Brandförsäkr.  Kr.    1.80 
 Hyra för vandringsbibliotek Kr.   50:- 
 Oförutsedda utgifter  Kr.   44.74  
  Summa Kronor  961.54381  
   
Statsbidraget för år 1943, utbetalades dock inte förrän i november 1944.  
Folkbiblioteket fick genom åren kontanta bidrag och böcker av privatpersoner samt av 
Missionsförsamlingen på Styrsö.382 Då statsbidraget ökades om bibliotekarien genomgått en 
av skolöverstyrelsen godkänd bibliotekskurs, avsatte styrelsen år 1947 pengar till 
bibliotekarien för att hon skulle kunna gå en sådan kurs.383 Det dröjde dock till augusti 1949, 
innan hon genomgick nämnda bibliotekskurs.384 Anledningen till att det dröjt ett par år innan 
bibliotekarien kunnat genomgå bibliotekskursen var enligt folkbibliotekets protokoll, att Inga 
Collins ej haft möjlighet att deltaga, vilka orsakerna till förhindret var framgår ej.385 I 
statförslaget för 1947, anges att det kommunala anslaget är 750 kronor.386 Det kommunala 
anslaget på 750 kronor låg fast i flera år.387 Vid sammanträde med Styrsö 
kommunalfullmäktige i maj 1953, beslutades det att kassabokföringen för folkbiblioteket 
skulle omhändertagas av kommunalkamreraren. 388 Senare samma år inger styrelsen för 
folkbiblioteket en framställan till kommunalnämnden om höjt kommunalt anslag från 750 
kronor till 1.000 kronor för år 1954. Bibliotekarien, Inga Collins, motiverar den önskade 

                                                                 
379 Protokoll. Styrsö folkbibliotek, 25/8 1943 
380 Stat = plan för inkomster och utgifter, budget. Förklaring ur Svenska Akademiens ordlista över svenska 
språket. (1986). Sid. 547 
381 Protokoll. Styrsö folkbibliotek, 6/2 1944 
382 Ibid,21/1 1945 & 4/1 1958 
383 Ibid,9/2 1947 
384 Ibid, 19/3 1950 
385 Ibid, 1/2 1948 samt 10/2 1949 
386 Ibid, 1/2 1948 
387 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommun. Protokoll, Styrsö kommunalfullmäktige, 1947-1955 
388 Stadsarkivet i Göteborg. Protokoll, Styrsö kommunalfullmäktige, 30/5 1953 
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höjningen bl.a. med att priserna på böcker har stigit kraftigt.389 Kommunalfullmäktige 
beslutade att ingen höjning av anslaget skulle ges.390 År 1954 ansöker fo lkbiblioteksstyrelsen 
om höjt anslag för att kunna hyra andra lokaler för biblioteket;391 folkbiblioteket hade sina 
böcker i en av skolsalarna i gamla skolan och hade det mycket trångt. 392 Kommunalnämnden 
föreslog att begäran beviljades. Hyran, inklusive värme, beräknades till 600 kronor per år. När 
frågan togs upp i kommunalfullmäktige, meddelade kommunalkamreraren att man kunde 
förvänta sig ett ganska stort statsbidrag även på detta hyresbelopp. Han ansåg att fullmäktige 
därför borde överväga att höja anslaget till folkbiblioteket till förslagsvis 1.250 kronor mot 
dåvarande 750 kronor per år. På detta sätt skulle man erhålla statsbidrag på hela 
anslagssumman och detta skulle medföra att biblioteket fick större möjligheter till bokinköp. 
Kommunalfullmäktige beslutade enhälligt att ge folkbiblioteksstyrelsen tillåtelse att hyra 
lämpliga lokaler till en beräknad kostnad av 600 kronor per år, inklusive värme samt att höja 
det kommunala anslaget till folkbiblioteket från 750 kronor till 1.250 kronor per år, i detta 
anslag var kostnaderna för hyra av lokal inräknade.393  
 
På grund av att Styrsö folkbibliotek saknade läsrum, kunde man inte få fullt statsbidrag, utan 
man hade fått vidkännas en årlig nedskärning av cirka 250 kronor. Kommunalkamreraren 
uppmanade folkbibliotekarien att inkomma med förslag om inredning av disponibel lokal. 
Inventarierna skulle kosta cirka 1.500 kronor och styrelsen för folkbiblioteket begärde ett 
tilläggsanslag med detta belopp för 1957, då frågan togs upp i kommunalnämnden och i 
kommunalfullmäktige. Kommunalnämnden lämnade över framställningen med tillstyrkan till 
kommunalfullmäktige med tillägget att kostnaderna för inventarieanskaffningen skulle 
komma att täckas av det förhöjda statsbidraget.394 Kommunalfullmäktige hade ingenting att 
invända och beviljade i april 1957 ett tilläggsanslag om 1.500 kronor till inredande av läsrum 
i biblioteket.395 
 
Vid sammanträde med folkbiblioteksstyrelsen i november 1957, är också en representant från 
centralbiblioteket i Göteborg närvarande, Inga Brita Sjögren. Hon ansåg bl.a. att bokbeståndet 
i folkbiblioteket var alldeles för litet för det omfång lånerörelsen fått. Hon föreslog att man 
skulle köpa in böcker för 5.000 kronor under år 1958. I denna summa skulle inbindning av 
bibliotekets innehav av slitna böcker också ingå. Inga Brita Sjögren upplyste också 
folkbiblioteksstyrelsen om att statsbidrag för inköp av böcker utgick med 50% vartill kom ett 
tillägg av 20%, alltså i regel 70%.396 Efter en redogörelse över folkbiblioteksstyrelsens 
sammanträde, då det nya statförslaget gjordes, och efter yrkande på bifall enligt 
kommunalnämnden, beslutade kommunalfullmäktige att bevilja ett ökat anslag och att 
ändring av tidigare fastställd utgifts- och inkomststat skulle göras för år 1958.397  
 
I folkbiblioteksstyrelsens statförslag för år 1960 avsätts 5.000 kronor för inköp och bindning 
av böcker.398 Kommunalnämnden uppmärksammade folkbiblioteksstyrelsen om att när de för 
några år sedan (1957) ingick till kommunalfullmäktige med en begäran om ett högre anslag 

                                                                 
389 Stadsarkivet i Göteborg. Kommunalkontorets P.M. till kommunalnämndens föredragningslista, 17/10 1953 & 
Protokoll, Styrsö kommunalnämnd, 17/10 1953 
390 Stadsarkivet i Göteborg. Protokoll, Styrsö kommunalfullmäktige, 24/10 1953 
391 Stadsarkivet i Göteborg. Protokoll, Styrsö kommunalnämnd, 11/12 1954 
392 Stadsarkivet i Göteborg. Kommunalkontorets P.M. till kommunalnämndens föredragningslista, 11/12 1954 
393 Stadsarkivet i Göteborg. Protokoll, Styrsö kommunalfullmäktige, 22/12 1954 
394 Stadsarkivet i Göteborg. Protokoll, Styrsö kommunalnämnd, 30/3 1957 
395 Stadsarkivet i Göteborg. Protokoll, Styrsö kommunalfullmäktige, 13/4 1957 
396 Protokoll. Styrsö folkbibliotek, 14/11 1957 
397 Stadsarkivet i Göteborg. Protokoll, Styrsö kommunalfullmäktige, 21/12 1957 
398 Protokoll. Styrsö folkbibliotek, 30/9 1959 
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för bokinköp, att det då betonades från folkbiblioteksstyrelsens sida att det var en 
engångsföreteelse p.g.a. det dåliga bokbeståndet i biblioteket.399 Kommunalnämnden 
godkände anslaget om 5.000 kronor för år 1960 men betonade samtidigt vikten av att 
folkbiblioteksstyrelsen skulle ompröva det höga anslaget vid upprättandet av 1961 års stat.400 
Diagram nr 2. 

 

Siffrorna är tagna ur Styrsö kommunalfullmäktiges protokoll, respektive års budgetredovisningar. 

 
Vid folkbiblioteksstyrelsens möte i november 1957 informerade centralbibliotekets 
representant, Inga Brita Sjögren om möjligheten till statsbidrag för bibliotekspersonalens 
löner samt lade fram ett förslag om höjda anslag till bokbeståndet. Centralbibliotekets 
påtryckningar gav resultat med ökade anslag till biblioteket redan 1958. Som framgår av 
diagrammet här ovan, drar arvodena till bibliotekspersonalen ifrån anslaget till böckerna från 
1960. Arvodena fortsätter sedan att ligga över bokanslaget. År 1965 är det sista år som 
statsbidrag utgår till folkbiblioteken. De blev då ett helt kommunalt ansvar. Statsbidrag gavs 
fr.o.m. det året enbart till länsbibliotek, lånecentralerna och till delfinansiering av speciella 
projekt.401 När folkbiblioteksstyrelsen till kommunalnämnden och kommunalfullmäktige 
hösten 1966 sänt in ett statförslag med anhållan om ett extra anslag om 3.000 kronor för år 
1967, angavs ingen motivering för det extra anslaget. Kommunalnämnden avstyrker 
begäran. 402 Även efter det att biblioteket inkommit med en förklaring till vad det extra 
anslaget skulle användas till, nämligen upprustning av bokbeståndet, främst på Donsö, 
avstyrker kommunalnämnden förslaget och anger det ansträngda ekonomiska läget som orsak 
till sin avstyrkan. 403 Då motiveringen för folkbiblioteksstyrelsens önskemål inkommit när 
budgetarbetet redan var långt framskridet, fick de inget extra anslag. 404 Folkbibliotekets 
styrelse föreslog 1967 en höjning av bokanslaget från 6.000 kronor till 9.000 kronor 
nästkommande år. Motiveringen var att bokpriserna och inbindningen av böcker stigit kraftigt 
och att man även haft en upprustning av Donsö nya bibliotek, som var under byggnad, i 

                                                                 
399 Stadsarkivet i Göteborg. Protokoll, Styrsö kommunalnämnd, 10/10 1959 
400 Stadsarkivet i Göteborg. Kommunalkontorets P.M. till Styrsö kommunalfullmäktiges dagordning, 24/10 1959 
401 Atlestam, I. m.fl. (1997). Fullbokat…, sid. 27 
402 Stadsarkivet i Göteborg. Protokoll, Styrsö kommunalnämnd, 24/9 1966 
403 Stadsarkivet i Göteborg. Kommunalkontorets P.M. till Styrsö kommunalfullmäktiges föredragningslista, 
29/10 1966 
404 Stadsarkivet i Göteborg. Protokoll, Styrsö kommunalfullmäktige, 29/10 1966 
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Folkbiblioteket, en jämförelse mellan löner och bokanslag, enligt 
folkbibliotekes budgetredovisningar för respektive år
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åtanke.405 Filialbiblioteket på Donsö öppnades i februari406 1968.407 År 1968 är det sista år 
som folk- och skolbiblioteket förs på skilda stater. Från och med 1969 upptas 
biblioteksanslagen i skolstyrelsens budget.408 
 
Skolöverstyrelsens bibliotekssektion gav Styrsö kommuns bibliotek 1.200 kronor i 
punktbidrag för inköp av AV-hjälpmedel  år 1968.409 Folkbiblioteket fick också 2.000 kronor 
för anskaffande av bokhyllor och möbler till Donsö bibliotek.410 Biblioteksrådet för Styrsö 
kommuns bibliotek hade sitt första möte i april 1971, vid detta möte diskuterades bl.a. 
bokanslagets storlek som man ansåg borde höjas med minst 10 %. 411 I november 1971 
framkommer det enligt biblioteksrådets protokoll att bib lioteket har fått ett punktbidrag från 
Skolöverstyrelsen med 6.000 kronor, kommunen skall skjuta till minst lika mycket, för AV-
utrustning för bl.a. vuxenundervisning.412 År 1973 var det sista året som Styrsö var en egen 
kommun, den 1 januari 1974 införlivades Styrsö kommun med Göteborgs kommun. 
 
Diagram nr 3. 

Siffrorna för 1967 är tagna ur Styrsö kommunalfullmäktiges protokoll, revisionsberättelsen, 27/6 1968. Siffrorna 
för åren 1968-1973 är tagna ur Styrsö kommunalfullmäktiges speciella bilagor, 1967-1973, budgetredovisningar 
för respektive år. 

 
Av diagrammet härovan framkommer att bokanslaget ökar i förhållande till 
bibliotekspersonalens löner från och med 1969. Detta håller i sig fram till 1973 med undantag 
av 1972. Enligt information från ekonomiavdelningen på Göteborgs stadsbibliotek, framkom 
följande, att när det gäller budgetredovisningarna för Styrsö bibliotek från och med 1974, går 
det inte riktigt att jämföra med tidigare år, då många kostnader fr.o.m. 1974 var gemensamma 

                                                                 
405 Protokoll. Styrsö folkbibliotek och skolans rektor, 17/8 1967 & Stadsarkivet i Göteborg. 
Kommunalfullmäktiges föredragningslista, 28/10 1967 
406 Det har ej varit möjligt att få fram ett exakt datum. Författarens anmärkning. 
407 Protokoll. Styrsö kommuns bibliotek, 13/2 1968 
408 Styrsö kommun. Kommunalfullmäktige. Speciella bilagor 1967-1973. Bokslut och budgetredovisning för 
1969 
409 Protokoll. Styrsö kommuns bibliotek, skolans bibliotekarier och rektor, 21/10 1968 
410 Stadsarkivet i Göteborg. Protokoll, Styrsö kommunalfullmäktige. Speciella bilagor, 1967-1973. Drift- och 
kapitalbudgetens redovisning för år 1968 
411 Protokoll. Styrsö kommuns bibliotek, 16/4 1971 
412 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommunalfullmäktige. Speciella  bilagor. 1967-1973. Budgetredovisning för 
1971 
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för alla biblioteken i Göteborgs kommun och fördelades mellan biblioteken efter ett särskilt 
system förmodligen beroende på bibliotekens storlek eller något liknande. Tidigare hade man 
kanske inte heller någon kostnad för löner mer än själva löneutbetalningarna, resten sköttes 
förmodligen centralt inom kommunen. Inköpsomkostnadstaxa innebar t.ex. arbetet med att 
beställa, katalogisera, plasta in böcker m.m., detta gjordes centralt på stadsbiblioteket av 
personal där och varje bibliotek fick betala denna kostnad, en gemensam kostnad som 
fördelades mellan biblioteken. Bokinköp betydde enbart kostnaden för inköp av böcker, ej 
inräknat arbetet med att beställa och katalogisera m.m. det var fler kostnader som bekostades 
gemensamt som t.ex. lokalomkostnadstaxan. 413 År 1972 skrev stadsbibliotekarie Sigurd 
Möhlenbrock i ett P.M. att kostnaderna för biblioteksverksamheten i Styrsö kommun kunde 
beräknas till cirka 40.000 kronor, fördelade med 20.000 kronor för personal och 20.000 
kronor för anskaffning av böcker och andra media.414  
 

Tabell nr 15. 

Årsbudget för år 1974  Enligt kostnadsställerapport för år 
1974 

 

Löner  23.800 kr Löner  31.000 kr 
Böcker, AV-media, tidningar 
m.m. 

 
 25.000 kr 

 
Böcker, AV-media, tidningar m.m. 

 36.000 kr 

Sammanlagd årsbudget för 
år 1974 

 
 
106.000 kr 

Sammanlagd kostnadsställerapport 
för år 1974 

 
 
125.800 kr 

Årsbudget för år 1975  Enligt kostnadsställerapport för år 
1975 

 

Löner  41.400 kr Löner  41.400 kr 
Böcker, AV-media, tidningar 
m.m. 

  
 35.000 kr 

 
Böcker, AV-media, tidningar m.m. 

  
 33.900 kr 

Sammanlagd årsbudget för 
år 1975 

 
145.000 kr 

Sammanlagd kostnadsställerapport 
för år 1975 

 
150.000 kr 

Årsbudget för år 1976  Enligt kostnadsställerapport för år 
1976 

 

Löner  47.600 kr Löner  48.200 kr 
Böcker, AV-media, tidningar 
m.m. 

 
 40.000 kr 

 
Böcker, AV-media, tidningar m.m. 

 
 44.700 kr 

Sammanlagd årsbudget för 
år 1976 

 
169.800 kr 

Sammanlagd kostnadsställerapport 
för år 1976 

 
173.500 kr 

 
Uppgifterna är hämtade från Stadsbiblioteket i Göteborg. Kostnadsställerapport för åren 1974-1976. 

Enligt tabellen härovan kan man se att kostnaden för lönerna till bibliotekspersonalen på 
Styrsö bibliotek, överstiger anslaget för böcker, AV-media, tidningar m.m. Den budget som 
lagts fram för respektive år överskrides för varje år. 

                                                                 
413 Telefonintervju med en representant på Stadsbibliotekets ekonomiavdelning i Göteborg, 28/4 2004 
414 Stadsbiblioteket i Göteborg. Pärm med budgetunderlag för åren 1972-1974. P.M. gällande planeringen inför 
sammanläggningen av Askim och Styrsö kommuner med Göteborgs kommun den 1 januari 1974, från 
stadsbibliotekarie Sigurd Möhlenbrock till Biblioteksnämnden, 13 april 1972 
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I nedanstående diagram kan man se att medan lönerna stiger konstant mellan 1974-1976, 
sjunker anslaget för böcker, AV-media, tidningar m.m. till en början, för att sedan stiga till 
strax under lönernas nivå 1976. 

Diagram nr 4. 

Siffrorna är tagna ur Stadsbibliotekets kostnadsställerapport för åren 1974-1976. 

 
5.3.9 Arbetsplatsutlåning och social biblioteksverksamhet 
 
I tidningen ”Bohusläningen”, våren 1959 kan man läsa om fiskarnas läsning och hur viktigt 
det var att det fanns driftiga personer i ledningen för biblioteksverksamheten för att befrämja 
läslusten. Det var heller ingen tvekan om att bokbåten med sin uppsökande verksamhet hade 
stor betydelse för skärgårdens befolkning. 
 

I Styrsö i Göteborgs skärgård exempelvis har man på Donsö främst tack vare erkännansvärd 
insats av folkskollär. Leif Gidå lyckats intressera fiskarne för att ta med sig ett litet förråd 
boklektyr ombord, så att mannarna numera kan fördriva fritiden och då framför allt de 
arbetslediga sön- och helgdagarna på Nordsjön – som bekant respekterar de flesta bohusfiskare 
obrottsligt förbudet mo t sön- och helgdagsfiske – med att läsa skön- eller facklitteratur.415 

 
Från slutet av 1950-talet lånades boklådor ut till fiskebåtarna. Varje fiskebåt kunde låna med 
sig en låda med 10-15 böcker. Dessa lådor lånades ut under hela den tid som Evy Hansson 
arbetade på biblioteket fram till slutet av 1990-talet. Fiskarna hade ett lånekort som stod på 
fiskebåten som man lånade på.416 Hösten 1962 började folkbiblioteket med låneverksamhet på 
ålderdomshemmet på Styrsö.417 Enligt Maj-Brith Johnson var bokutlåningen där inte av så 
stor omfattning. 418 
 
5.3.10 AV-utrustning, sagostunder och utställningar 
 
I februari 1969 gav man på Donsö bibliotek en demonstration av AV-material, bandspelare 
och grammofon för självstudium av språk m.m. Man informerade om vuxenutbildningen och 
kommunens, främst bibliotekets roll i vuxenutbildningen. Man talade även om TV och 

                                                                 
415 Artikel ur tidningen Bohusläningen, våren 1959. Styrsö bibliotek. ”Styrsö-klipp” 1958-1960 
416 Telefonintervju med Evy Hansson, 8/10 2003 
417 Protokoll. Styrsö folkbibliotek, 7/2 1963 
418 Intervju med Maj-Brith Johnson, 9/7 2003 
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radioundervisningens del i vuxenutbildningen. 419 I november 1971 beslutades att man skulle 
börja med sagostunder på Styrsö och Donsö bibliotek från och med januari 1972. Man 
föreslog då också att AV-utrustning skulle köpas in för det punktbidrag på 6.000 kronor ( 
kommunen skulle skjuta till minst lika mycket) man fått från skolöverstyrelsen för detta 
ändamål. Biblioteksrådet föreslog att: 
 

1. Biblioteket förses med en stationär utrustning med högtalare, mikrofon, förstärkare och 
avspelningsapparatur för band och skivor och hörlurar. 
2. Inköp av filmprojektor, duk och ev. småbildsprojektor. 
3. Bandspelare och kassettbandspelare och hörlurar. Ovanstående (hård) materiel beräknas kosta 
9.000 kr. 
4. Succesivt [sic!] inköpes (mjuk) materiel såsom språkkurser, Linguaphone bl.a. franska, 
spanska,   tyska, italienska efter intresse, TRU:materiel, barnskivor, sagoskivor m.m. till en 
kostnad till ca 3000 kr. 
 

Biblioteksrådet beslutade sig också för att presentera den nya AV-verksamheten för 
allmänheten i januari 1972. Man beslutade även att bjuda in de inom kommunen verksamma 
konstnärerna till utställningar av deras arbeten samt utställningar av föremål från 
hembygdsmuseet. 420 Till biblioteket inskaffades en utställningsmonter år 1975, där man 
visade båtmodeller, växtfärgade garner, olika sorters hälsobröd m.m. Dessa var små men 
uppmärksammade utställningar, flera av dessa cirkulerade på biblioteken i Västra 
Frölundaregionen. 421 
 
5.3.11 Bokens  dag 
 
I november 1958 anordnades en bokens dag på Donsö. Detta uppmärksammades i 
”Göteborgs-Posten”, den 17 november 1958: 
 
 Bokens Dag på Donsö premiär i skärgården 
 

Donsö: Bötespengarna som boklånare erlägger när han till biblioteket återlämnar en försenad 
bok kan inte användas bättre än som skedde på Donsö på söndagskvällen. Den samlade 
bötessumman man under lång tid finansierade nämligen delvis Bokens Dag, som Styrsö 
Folkbibliotek anordnade i ungdomshemmet. Bokens Dag har därmed haft sin premiär i 
skärgården. 
 
Från Vrångö, Styrsö, Brännö, Asperö och Köpstadsö kom båtarna glidande i mörkret och lade 
till i Donsöhamnen med litteraturintresserade öbor. Hela södra skärgården var representerad vid 
Bokens Dag-premiären. Från Göteborg hade man inbjudit chefsbibliotekarie Sigurd 
Möhlenbrock, som talade om biblioteket i samhället, och centralbibliotekarie Inga-Britta 
Sjögren. 
Det var ingen tillfällighet att premiären förlades till Donsö. Boklånen på ön har ökat kraftigt – 
närmare 300 proc. Enbart de senaste åren. Filialföreståndare Leif Gidå anser att bokbåten 
kraftigt bidragit till det starkt ökade intresset…422 

 
Bokens dag på Donsö blev mycket lyckad, trots att den anordnades i november kom det 
mycket folk. Maj-Brith Johnson kallade det en ”manifestation”. Det var Maj-Brith 

                                                                 
419 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommun. Skolstyrelsen. Utgående skrivelser. 1966-1969. Inbjudan till 
information om AV och TRU av skolstyrelsen 
420 Protokoll, Styrsö kommuns bibliotek, biblioteksrådet, 17/11 1971 
421 Göteborgs kommunalfullmäktiges handlingar 1976, nr 173, biblioteksnämndens årsberättelse för 1975, sid. 13 
422 Citatet är som sig bör ordagrant 



 63 

Andréason423, länsbibliotekariechefen Inga Brita Sjögren och Leif Gidå på Donsö som 
ordnade denna bokens dag. 424 
 
5.4  Sammanslagningen av folk- och skolbiblioteken 
 
Diskussion om en sammanslagning av folk- och skolbiblioteken hade förekommit i mitten av 
1960-talet men avsaknaden av ändamålsenliga lokaler förhindrade detta.425 Vid sammanträde 
1966 med styrelsen för Styrsö folkbibliotek samt med skolans bibliotekarier och rektor, är 
också länsbibliotekarien i Göteborg, Solveig Almgren inbjuden. Man diskuterar förslaget om 
att folk- och skolbiblioteken på Donsö och Styrsö skulle slås samman. Länsbibliotekarien 
redogjorde för hur sammanslagningen hade ordnats på andra platser i landet, hon ansåg det 
vara mest ekonomiskt om folk- och skolbiblioteken i Styrsö kommun kunde slås samman. 
Samtliga närvarande var positiva till förslaget. Skolans rektor visade ritningar på 
tillbyggnaden till den nya skolan på Donsö, där två bokrum för folk- respektive skolbibliotek 
var inlagda. Inga beslut fattades vid detta sammanträde, då endast tre av styrelsens 
medlemmar varit närvarande. Nytt styrelsemöte skulle hållas i slutet av oktober 1966.426 
I augusti 1967 bestämdes det att folk- och skolbiblioteket på Donsö lokalmässigt skulle slås 
samman i och med den nya skolbyggnadens färdigställande. Under 1968 skulle, enligt både 
folkbibliotekets styrelse och skolstyrelsens mening, en samordning av bibliotekspersonalen 
ske, så att en huvudbibliotekarie skulle fungera för såväl folk- som skolbiblioteken med 
biträde av helst samma lokalbiblio tekarie för folk- och skolbiblioteken. Budgetmässigt skulle 
biblioteken fortfarande föras på skilda stater.427 I början av oktober 1967 reste skolans rektor, 
Erland Johnson, på uppdrag av skolstyrelsen till Malmö för att studera skolbibliotekets 
funktion på låg- och mellanstadiet.428 Besök gjordes också i Råda nya folkbibliotek i 
Mölnlycke, varifrån man bl.a. fick tips om möblering av det nya biblioteket på Donsö. 
Bibliotekstjänst i Lund anlitades för förslag till planlösning för det nya biblioteket.429 
 
Det var skolstyrelsen som föreslagit en sammanslagning av skol- och folkbiblioteken till ett 
Styrsö kommuns bibliotek med en avdelning för vuxna och en för ungdom. Skolstyrelsen 
föreslog också att alla biblioteksutgifter för år 1969 skulle sammanföras under en rubrik i 
skolstyrelsens budget. Kommunalnämnden hade ingenting att invända under förutsättning att 
folkbiblioteksstyrelsen fick tillfälle att avge sitt yttrande i ärendet.430 Folkbiblioteksstyrelsen 
hade tidigare, i maj 1968, godtagit skolstyrelsens förslag och tillsatt en kommitté som skulle 
utarbeta riktlinjer för biblioteket gällande omfattning och ekonomi för olika avdelningar och 
verksamheter och särskilt instruktion till den bibliotekskommitté som skulle överta 
folkbiblioteksstyrelsens och skolbiblioteksnämndens arbetsuppgifter. Kommittén som 
tillsattes bestod av huvudbibliotekarie Maj-Brith Andréason, skolans rektor Erland Johnson 
och folkskollärare Valter Johnson. 431 Kommunalfullmäktige beslutade i juli 1968 att 
                                                                 
423 Senare Johnson, författarens anmärkning. 
424 Intervju med Maj-Brith Johnson, 9/7 2003 & Kopia av tjänstgöringsintyg för Leif Gidå, undertecknat av 
Johan Eriksson, Styrsö biblioteksstyrelses ordförande samt bibliotekarien Maj-Brith Andréason (senare Johnson, 
förf.:s anm.), Styrsö den 16 mars 1961 
425 Danbratt, F. & Odenvik, N. (1966). Styrsö socken…, sid. 213 
426 Protokoll. Styrsö folkbibliotek samt skolans bibliotekarier och rektor, odaterat protokoll! 
427 Protokoll. Styrsö folkbibliotek samt skolans rektor, 17/8 1967 
428 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommun. Skolstyrelsen. Utgående skrivelser. 1966-1969. Meddelande från 
rektor Erland Johnson till länsskolnämnden i Göteborgs och Bohus län, 4/10 1967 
429 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommun. Skolstyrelsen. Utgående skrivelser. 1966-1969. Brev från Styrsö 
skolstyrelse till Bibliotekstjänst i Lund, 20/11 1967, undertecknat av skolans rektor E. Johnson 
430 Stadsarkivet i Göteborg. Protokoll, Styrsö skolstyrelse, 30/3 1968 & Protokoll, Styrsö kommunalnämnd, 29/6 
1968 
431 Protokoll. Styrsö kommu ns bibliotek, 10/5 1968 
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godkänna skolstyrelsens och folkbiblioteksstyrelsens förslag om en sammanslagning av skol- 
och folkbiblioteken. Kommunalfullmäktige skulle överlämna förslaget till valberedningen, 
som sedan skulle inkomma med förslag över ledamöter i den nya biblioteksstyrelsen. De bad 
också biblioteksstyrelsen att till fullmäktige lämna in sin utredning angående bibliotekets 
fortsatta verksamhet.432 
 
De av den tillsatta kommittén utarbetade riktlinjerna, antogs den 21 oktober 1968 vid  
sammanträde med styrelsen för Styrsö kommuns bibliotek, skolans bibliotekarier och rektor. 
Enligt riktlinjerna skulle vissa fördelar vinnas genom att folk- och skolbiblioteken slogs  
samman till en enhet, bl.a. i fråga om bibliotekets lokaler avseende dess standard och 
utnyttjande, det skulle då också skapas möjlighet att utnyttja endast en huvudbibliotekarie för 
samtliga bibliotek. Det mest väsentliga ansåg man i kommittén dock vara att man genom 
samarbete mellan bibliotekets olika delar och dess personal i en enhet, skulle skapa resurser 
som skulle vara till fördel för låntagaren. Kommittén poängterade att bibliotekets betydelse 
ökade för varje år. Genom det planerade utbyggandet av grundskolan med högstadium, ansåg 
kommittén att behovet av litteratur för skolungdom kunde bedömas som mer än fördubblat. 
Nästan alla som slutat den obligatoriska skolan fortsatte i gymnasier och fackskolor m.m. 
Vuxenutbildningen som skisserats i 1967 års proposition, hade börjat genomföras och skulle 
vidare komma att framhålla den allmänna utbildningstrenden. Kommittén framhöll att 
biblioteken hade till uppgift att tillhandahålla och förmedla litteratur till dessa samt även att 
biblioteket hade till uppgift att förmedla annan kultur, som musik och bildkonst. Då 
riktlinjerna skrevs hade folk- och skolbiblioteket på Donsö redan integrerats i en lokal på 125 
kvm yta. Kalvhagsskolan på Styrsö var på planeringsstadiet och där avsåg man att genomföra 
ett liknande projekt som på Donsö. Ytterligare lokalsatsningar planerades inte men kommittén 
betonade att biblioteksverksamheten vid de mindre öarna inte skulle inskränkas, avsikten var 
tvärtom att böckerna där skulle få en ökad rörlighet. Bibliotekslokalerna ansåg de skulle och 
borde också utnyttjas för bokstudier, studiecirklar och andra sammanträden.  
 
Biblioteksverksamhet fanns i oktober 1968, på Asperö, Brännö, Donsö, Styrsö och Vrångö. 
När det gällde personalfrågan, ansåg kommittén det vara av yttersta vikt att en person med 
biblioteksutbildning fanns inom biblioteksenheten. Denna skulle stå i kontakt med 
länsbiblioteket och ha ständig kontakt med filial- och utlåningspersonal samt vara orienterad 
om bibliotekens nuvarande struktur och förändringar. Huvudbibliotekarien skulle också vara 
ansvarig för bokinköp och katalogisering. Kommittén underströk att den centrala ledningen 
inte skulle jämställas med en centraldirigering. Den skulle tvärtom …”frigöra initiativkraften 
på så många enskilda punkter inom regionen som det finns verksamhetsformer i en ständig 
strävan att garantera varje medborgare varje målgrupp inom samhället den bästa möjliga 
biblioteksservice.” Den biblioteksstyrelse som fanns i oktober 1968, förutsattes vara kvar till 
och med år 1970, förstärkt med skolstyrelsens ordförande och skolchef. 433  
 
År 1968 sammanfördes folk- och skolbiblioteken till Styrsö kommuns bibliotek under 
skolstyrelsens förvaltning. Lokalmässigt kunde denna integration inte ske på Styrsö p.g.a. att 
lämplig lokal ej fanns ännu. Den planerade låg- och mellanstadieskolan i Kalvhagen på Styrsö 
skulle också innehålla bibliotekslokaler.434 År 1971 var den nya låg- och mellanstadieskolan 

                                                                 
432 Stadsarkivet i Göteborg. Protokoll, Styrsö kommunalfullmäktige, 20/7 1968 
433 Protokoll. Styrsö kommuns bibliotek, skolans rektor samt skolans bibliotekarier, 21/10 1968 & riktlinjer för 
Styrsö kommuns bibliotek 
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färdig435 och då flyttade folkbiblioteket på Styrsö in i Kalvhagsskolan. Folk- och 
skolbiblioteket var då ett integrerat bibliotek även lokalmässigt. 
 
I december 1970 beslutade kommunfullmäktige att ge skolstyrelsen i uppdrag att utse eller 
inkomma med förslag på ledamöter till en biblioteksnämnd för tiden 1971-1973.436 I januari 
1971, tillsattes ett biblioteksråd med representanter från Asperö, Brännö, Donsö, Styrsö och 
Vrångö. Biblioteksrådets uppgifter var att främja biblioteksverksamheten, föreslå bokinköp 
och exempelvis, ordna informationssammankomster i biblioteken. 437 I april 1971 har 
biblioteksrådet sitt första möte. Ordförande är Sven Svensson, huvudbibliotekarien Maj-Brith 
Johnson är sekreterare, Erland Johnson, rektorn för skolan är närvarande, övriga 
förtroendemän är Wivi-Ann Backman, Ally Pettersson, Key Pagold, Rosalie Christensen, Evy 
Hansson och Margareta Strandberg. 438 
 
Sammanslagningen av folk- och skolbiblioteken på Donsö och Styrsö var ett populärt beslut 
och det föll väl ut. Alla var för en sammanslagning, lärarna och bibliotekarien och även 
rektorn för skolan. Det var Maj-Brith Johnson, huvudbibliotekarien, som ansvarade för 
sammanförandet av böckerna från skolbiblioteken till det gemensamma folk- och 
skolbiblioteket. Det var mycket som rensades ut och kastades p.g.a. att böckerna var 
inaktuella (detta gällde speciellt fackböckerna) eller trasiga, sidor urrivna etc. När folk- och 
skolbiblioteket slagits samman, hade Maj-Brith Johnson bokprat i skolan, dessförinnan hade 
lärarna haft hand om eventuellt bokprat.439 När sammanslagningen skedde rent konkret med 
bibliotek i gemensam lokal, först på Donsö och senare på Styrsö, fanns det ingen speciell 
skolbibliotekarie, det var då folkbibliotekarierna som skötte biblioteket.440 Till en början 
arbetade dock Wivi-Ann Backman på Donsö bibliotek.441 Kommunens bibliotek 
administrerades av skolstyrelsen och denna konstaterade vid sammanträde i augusti 1970, att 
det skett en stor effektivisering utan utökning av bibliotekspersonalen. 442 
 
5.5  Styrsö folkbibliotek inför kommunsammanslagningen 1974 
 
I Styrsö huvudbibliotekaries avskedsbrev till länsbibliotekarierna i Länsbiblioteksbladet 
hösten 1974, framgår det klart och tydligt att samarbetet mellan Styrsö bibliotek och 
länsbiblioteket var mycket gott.443 Detta framgick också under den intervju med Maj-Brith 
Johnson som genomfördes sommaren 2003. 
  
Den 1 januari 1974 slogs Styrsö kommun samman med Göteborgs kommun. Inför detta skrev 
stadsbibliotekarie Sigurd Möhlenbrock i april 1972, en promemoria till biblioteksnämnden 
angående Styrsö folkbiblioteks verksamhet. Han ansåg att biblioteken på Styrsö och Donsö 
borde behållas av geografiska skäl. Utsändningen av boklådor till Asperö, Brännö och Vrångö 
borde bibehållas. Öppettiderna för biblioteken ansåg han borde utökas till tio timmar för 
vardera bibliotek. Då inköpsavdelningen på stadsbiblioteket skulle sköta bokinköp, 
bibliografisk behandling av böcker och andra media centralt efter sammanläggningen, ansåg 
                                                                 
435 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommun. Kommunalfullmäktige. Protokoll, 16/9 1972 & Skolstyrelsen. 
Protokoll, 19/8 1972 
436 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommun. Protokoll, Styrsö kommunfullmäktige, 22/12 1970 
437 Stadsarkivet i Göteborg. Styrsö kommun. Skolstyrelsen. Protokoll, 30/1 1971 
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439 Intervju med Maj-Brith Johnson, 9/7 2003 
440 Telefonintervju med Maj-Brith Johnson & Evy Hansson, 12/2 2004 
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Möhlenbrock att den personal som redan fanns på biblioteken borde vara tillräcklig även för 
den utökade utlåningsverksamheten. Kostnaderna för biblioteksverksamheten i Styrsö 
kommun beräknades till cirka 40.000 kronor, 20.000 kronor för personal och 20.000 kronor 
för anskaffning av böcker och andra media.444 
 

6 Analys 
 
Det finns enligt Magnus Torstensson två olika perspektiv när man analyserar folkbibliotekens 
utveckling. Det första är ett strukturperspektiv, hur ser samhället ut ekonomiskt, politiskt och 
socialt. Det andra är ett aktörsperspektiv, vilka är det som agerar för olika slags folkbib liotek. 
Jag kommer nu att diskutera mitt empiriska material ur ett strukturperspektiv, dvs. hur 
samhället såg ut i ett ekonomiskt, politiskt och socialt perspektiv, respektive ur ett 
aktörsperspektiv. 
 
Styrsö kommun445 består av ett trettiotal större och mindre öar, utan fast landförbindelse. 
Sju446 av öarna har åretruntboende befolkning. Styrsö är sedan lång tid tillbaka huvudö i södra 
skärgården. Under krigsåren 1939-1945 satsade befolkningen på fisket. Fiskerinäringen stod 
på sin höjdpunkt på 1950-talet. När det gäller den politiska strukturen i södra skärgården, var 
majoriteten av styresmännen i kommunen frikyrkligt engagerade in på 1960-talet. De fick på 
så sätt stora möjligheter att påverka ö-samhällena. Ända in på 1970-talet fanns det för 
ögruppen speciella partier. När det gäller influenser utanför övärlden, var öarna inte helt 
isolerade från omvärlden, då t.ex. havsfisket gjorde att man landade fisk i Danmark, Norge 
och Tyskland. Men inflyttningen till öarna var inte stor och sommargästerna vistades endast 
en begränsad tid på öarna under sommaren. På 1970-talet förändrades detta i och med att det 
byggdes flera nya bostadshus och ett flertal fritidshus blev åretruntbostäder. 
Kommunsammanslagningen med Göteborg 1974 innebar bl.a. bättre båtförbindelser och en 
ökad utpendling från öarna till fastlandet.  
 
Människorna präglas av landskapet och sättet att leva. Havet är allestädes närvarande för 
öbon. Man måste på gott och ont förhålla sig till havet. Kyrkan och frikyrkorna, främst 
missionskyrkan och pingströrelsen har engagerat, och engagerar alltjämt, många av öborna på 
de olika öarna. Missionskyrkan har varit särskilt betydelsefull för samhället på Donsö. På 
Vrångö fanns det närmast ett schartauanskt synsätt på hur man skulle leva sitt liv, ända in på 
1950-60-talet. Enligt en artikel i Göteborgs-Posten i december 1974, hade 
Religionssociologiska institutet kommit fram till att öarna i södra skärgården var en av 
Sveriges mest frikyrkliga kommuner år 1972. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
444 Stadsbiblioteket i Göteborg. Pärm med budgetunderlag för åren 1972-1974. P.M. gällande planeringen inför 
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6.1 När upprättades folkbiblioteket i Göteborgs södra skärgård och vem 
var initiativtagare till detta? I samband med denna fråga, tar jag upp 
sockenbiblioteket, skolbiblioteket, vandringsbibliotek och även 
personalfrågan och bibliotekariernas betydelse för biblioteksutvecklingen. 
 
Jag har här valt att börja med frågorna i kronologisk ordning, vilket betyder att jag tar upp 
sockenbiblioteket, skolbiblioteket samt vandringsbibliotek innan frågan om folkbibliotekets 
upprättande behandlas. 
 
6.1.1 Sockenbiblioteket 
 
I 1842 års folkskolestadga kom också samhällets första erkännande av folkbibliotek. Enligt 
denna stadga skulle prästerskapet uppmuntra till inrättandet av sockenbibliotek samt föreslå 
lämpliga böcker. Sockenbiblioteksrörelsen fanns främst på landsbygden, då den övervägande 
delen av landets befolkning bodde på landet. Denna rörelse hade på många håll troligtvis 
ingen större kontakt med sin målgrupp, vilket kan antas vara en av anledningarna till att 
sockenbiblioteksverksamheten tynade bort. Andra anledningar var troligtvis bristen på 
litteratur som intresserade låntagarna, bokurvalet tjänade mer överhetens intressen än de 
motsvarade befolkningens intressen.  Sockenbiblioteket på Styrsö inrättades i slutet av 1800-
talet, det anlitades sparsamt och föll så småningom i glömska. I slutet av 1800-talet blev 
badorts- och badgästlivet betydande på flera av öarna, främst på Styrsö. Vid denna tid började 
också frikyrkorörelsen göra sitt intåg på öarna och i början av 1900-talet bildades 
missionsförsamlingar på Donsö och Styrsö. Nationellt sett var väckelserörelsen den första 
stora folkrörelsen. Missionsförbundet var starkast på landsbygden. Troliga orsaker till att 
sockenbiblioteket tynade bort, anser jag kunna vara att det inte fanns någon som var 
intresserad av att sköta biblioteket, efter det att initiativtagaren hade lämnat Styrsö samma år 
sockenbiblioteket inrättades. En annan starkt bidragande orsak var säkerligen också urvalet av 
litteratur som ej tycks ha tilltalat befolkningen, om man ser på utlåningen. Ytterligare en 
anledning till att sockenbiblioteket föll i glömska anser jag kunna vara det faktum att kyrkan 
fick konkurrens av frikyrkorna om öbefolkningens intresse.  
 
6.1.2 Skolbiblioteket 
 
I 1912 års biblioteksförfattning blev även skolbiblioteken berättigade till statsunderstöd, med 
ett minimibelopp på 15 kronor och högst 150 kronor. Samma belopp gällde även i 1930 års 
biblioteksförfattning. Ortsbidraget skulle motsvara minst ett lika stort belopp som det begärda 
statsunderstödet. Anledningen till att man år 1916 valde att satsa på skolbibliotek istället för 
folkbibliotek på öarna, kan ha berott på att man ansåg att det var viktigt för skolbarnen att ha 
tillgång till litteratur och att läsintresset bland skolungdom ansågs vara större än bland den 
vuxna befolkningen. Möjligen var det också så att öarnas befolkning mer eller mindre överlät 
åt skollärarna att ombesörja den litterära bildningen, och att det då befanns vara naturligt att 
inrätta ett skolbibliotek snarare än ett folkbibliotek. Skolbibliotekets bokbestånd på 1920-talet  
intresserade knappast barn i skolåldern, lärarna valde istället att låna vandringsbibliotek. Man 
kan anta att en riktig ”eldsjäl” för skolbibliotekets bevarande och utveckling, saknades och att 
det var därför även detta bibliotek i skärgården tycks ha fört en tynande tillvaro.  
 
Öarnas tidigaste biblioteksutveckling med sockenbiblioteket och skolbiblioteket, blev mer en 
parentes i öarnas bibliotekshistoria. 
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6.1.3 Vandringsbibliotek 
 
Anledningen till att man i slutet av 1800-talet började införa vandringsbibliotek i Sverige, var 
för att ge befolkningen som var bosatt långt ifrån tätorterna möjlighet att låna böcker. Man 
ville även nå ut till mer avlägsna arbetsplatser som t.ex. sjömännens. Från början av 1900-
talet förmedlade Västra Sveriges Folkbildningsförbund vandringsbibliotek i västra Sverige. 
Efter 1930-talet övertogs vandringsbiblioteksverksamheten allt mer av centralbiblioteken i 
länen. Senare kompletterade och så småningom ersatte bokbussar, bokbåtar och bokrälsbussar 
vandringsbiblioteken. År 1932 blev Dicksonska folkbiblioteket i Göteborg centralbibliotek 
och därifrån sändes vandringsbibliotek ut till öarna i södra skärgården, innan folkbiblioteket 
inrättades och skolbiblioteket nystartades 1943. Vandringsbibliotek beställdes även efter 1943 
både till folkbiblioteket och till skolbiblioteket. Anledningen till detta var att det tog mer än 
tio år efter det att folkbiblioteket inrättats, till det att Styrsö biblioteks eget bokbestånd var 
stort nog att möjligöra utsändande av boklådor därifrån till utlåningsstationerna. Det va r först 
vid intervjuerna som detta framkom klart och tydligt, detta är ett exempel på att viss 
information ej har gått att finna på annat sätt än genom intervjuer. Vandringsbiblioteken har 
varit mycket betydelsefulla för öborna, då det var den enda möjligheten att låna sådan 
litteratur man var intresserad av under tiden innan 1943. I Biblioteksbladet kunde man år 1943 
läsa att studienämnden inom Svenska Västkustfiskarnas Centralförening inlett ett samarbete 
med centralbiblioteket i Göteborg, i syfte att få ut böcker till fiskarbefolkningen längs 
västkusten. Avsikten var att sända ut vandringsbibliotek till fiskebåtarna. Intresset för 
verksamheten tycktes vara stort. I södra skärgården kunde fiskarna låna boklådor som de hade 
med sig på båtarna, en verksamhet som bedrevs från 1950-talet och in på sena 1990-talet på 
Donsö.  
  
För att nå ut till skärgårdsbefolkningen med bokdepositioner, startade länsavdelningen vid 
Göteborgs stadsbibliotek en bokbåtsverksamhet i slutet av 1950-talet, en verksamhet som 
fanns kvar till 1989. Den grundläggande tanken med bokbåten var att komplettera de lokala 
biblioteken och uppbyggnad av egna bokbestånd. Bokbåtens ankomst till öarna var oftast 
mycket efterlängtat och välkommet. Men schartauanismen präglade fortfarande människorna 
in på 1950-talet. Det ansågs syndigt att läsa för sitt nöjes skull och man såg med stor 
misstänksamhet på andra böcker än de religiösa.  
 
Från 1974, när Styrsö kommun införlivades med Göteborgs kommun, blev Styrsö bibliotek ett 
filialbibliotek till stadsbiblioteket i Göteborg och lämnade då länsavdelningen. 
 
6.1.4 När upprättades folkbiblioteket i Göteborgs södra skärgård och vem var 
initiativtagare till detta? 
 
Styrsö folkbibliotek upprättades 1943 på initiativ av folkskollärarinnan Tyra Fredriksson. Hon 
utsågs även till bibliotekarie och till biblioteksstyrelsens ordförande. Tyra Fredriksson var en 
sann aktör som med iver och målmedvetenhet tog sig an att starta en folkbiblioteksverksamhet 
innefattande alla de större öarna i södra skärgården. Hon engagerade lärarna på de andra öarna 
i detta, vilket var en nödvändighet, då huvudbiblioteket och filialerna var åtskilda av vatten 
och transporterna var något besvärliga vid denna tid. Hennes intresse för böcker och bildning 
tog sig även uttryck i det att hon under tiden som folkskollärarinna, och bibliotekarie på 
öarna, också hann med att studera till filosofie magister. Tyra Fredriksson var även engagerad 
i skolbibliotekets verksamhet, då hon var medlem i skolbibliotekets styrelse från första 
början1943. Jag har inga vetenskapliga bevis för mitt påstående att Tyra Fredriksson troligtvis 
var medagerande i hög grad till att skolbiblioteket startades om samma år som folkbiblioteket 
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grundades men jag ser det som mycket troligt. Tyra Fredriksson kom inte från öarna i södra 
skärgården. När hon slutade som lärarinna på Styrsö sommaren 1947, fortsatte hon i yrket i 
Alingsås. 
 
6.1.5 Personalfrågan och bibliotekariernas betydelse för biblioteksutvecklingen 
 
I 1930 års beslut om statsunderstöd till folkbiblioteksväsendet, ville man uppmuntra till 
anställande av kvalificerad bibliotekspersonal. För att få statsunderstöd om minst 2.000 
kronor, krävdes att bibliotekarien hade av skolöverstyrelsen godkänd kompetens. Biblioteket 
kunde även få tilläggsunderstöd för utbildad personal. 1938 bildades Svenska 
Folkbibliotekarieföreningen, ansluten till Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund. Denna 
förening arbetade för bättre löner och för att tillvarata personalens intressen. Som de flesta 
andra bibliotekarier i Sverige på 1940-talet, var Tyra Fredriksson folkskollärarinna. De första 
åren arbetade hon som oavlönad bibliotekarie, men fr.o.m. 1947 utbetalades ett arvode av 300 
kronor per år. Det var mer än de flesta bibliotekarier hade enligt den stickprovsundersökning 
som gjordes av 1949 års folkbibliotekssakkunniga år 1947.447 För att få utökat statsbidrag, 
avsattes redan samma år medel för bibliotekskurs för bibliotekarien. När Tyra Fredrikssons 
efterträdare Inga Collins, genomgått en av skolstyrelsen anordnad bibliotekskurs år 1949, 
höjdes arvodet från år 1950 till 375 kronor per år. 1952 bildades Riksföreningen 
Deltidsanställda Folkbibliotekarier (RDF), även denna förening anslöt sig till Sveriges 
kommunaltjänstemannaförbund. Den första åtgärden för föreningen blev att vidtaga åtgärder 
för att förbättra medlemmarnas ofta mycket låga löner. I juni 1953 träffades en 
överenskommelse mellan Landskommunernas förbund och Kommunaltjänstemannaförbundet 
bl.a. om högre ersättningen åt de deltidsanställda kommunbibliotekarier som genomgått 
skolöverstyrelsens kurs för deltidsanställd a kommunbibliotekarier. På Styrsö uppstod i mitten 
av 1950-talet en del oklarheter när det gällde bibliotekariens lön. Inga Collins var organiserad 
i Sveriges kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) och fick hjälp därifrån att få avtalsenlig 
lön. 
 
För att man skulle få en större inblick i bibliotekets verksamhet, beslutade 
kommunalfullmäktige på Styrsö på hösten 1953, att uppdragen som bibliotekarie och 
ordförande i folkbibliotekets styrelse skulle skiljas åt. Styrsö kommun låg i detta avseende 
före de nationella beslutet om att bibliotekarien inte fick väljas in i biblioteksstyrelsen som 
trädde i kraft den 1 januari 1955 i och med den nya kommunallagen. Detta innebar att 
bibliotekarien måste anställas och som anställd hade bibliotekarien rätt att kräva att centralt 
ingångna avtal och överenskommelser tillämpades när det gällde avlöningsförhållandena. 
 
Bibliotekarierna Maj-Brith Andréason och Leif Gidå genomgick båda bibliotekskurser på 
1950-talet, vilket resulterade i höjda löner i slutet av 1950-talet. Vid Göteborgs 
centralbiblioteks inspektionsresor 1957-1958, försökte man samla biblioteksstyrelserna samt 
representanter för kommunalnämnd och fullmäktige, med avsikt att diskutera bibliotekens 
organisation och ekonomi. Hösten 1957 fanns Inga Brita Sjögren från centralbiblioteket i 
Göteborg med på ett av folkbibliotekets sammanträden, där hon bl.a. tog upp statsbidrag till 
löner för bibliotekspersonalen. Detta resulterade i att lönerna för bibliotekspersonalen höjdes 
kraftigt redan året därpå. Efter dessa inspektionsresor konstaterades att bibliotekens 
utveckling och framgång stod och föll med de lokala företrädarnas initiativ och intresse för 
biblioteksverksamheten.  
 

                                                                 
447 Utredningen tillsattes 1946 
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Folkbiblioteket på öarna växte fram med folkskollärarinnan Tyra Fredriksson som aktör. 
Bibliotekarierna vidareutbildade sig alla på eget bevåg inom olika områden. Leif Gidå 
arbetade aktivt för att nå ut med bildning och litteratur till befolkningen bl.a. genom de 
boklådor fiskarna kunde låna med sig på båtarna och genom bildandet av 
föreläsningsföreningen på Donsö. Bibliotekariernas eget intresse av bildning och deras stora 
engagemang i verksamheten anser jag hade en avgörande betydelse för 
biblioteksverksamhetens positiva utveckling på öarna. Befolkningen på öarna var enligt 
bibliotekarierna intresserade av  bildning och att läsa böcker, vilket visade sig i antalet utlån 
per invånare. Kommunen satsade på utbildning av bibliotekarierna, vilket resulterade i ökat 
statsbidrag, det senare tjänade också som en viktig pådrivande faktor för kommunens satsning 
på bibliotekariernas utbildning. De anställda på biblioteket arbetade endast deltid under den 
tidsperiod uppsatsen behandlar. I Biblioteksbladet år 1967 skrev en deltidsbibliotekarie bl.a. 
att det var den personliga kontakten mellan bibliotekets personal och låntagarna som var det 
bästa PR-medlet för biblioteket. Styrsö och de omkringliggande öarna var små samhällen, 
vilket gjorde att bibliotekarierna hade en personlig kännedom om låntagarna och även detta 
anser jag hade en stor betydelse för biblioteksverksamhetens gynnsamma utveckling på öarna. 
 
Huruvida det hade någon betydelse om bibliotekarierna kom från öarna eller utifrån, är svårt 
att analysera, eftersom Inga Collins var den enda bibliotekarien som kom från öarna. 
Biblioteksassistenterna kom dock från öarna. 
 
6.2 Lokalfrågan. När fick biblioteket ändamålsenliga lokaler? 
 
Nationellt sett inrymdes biblioteken länge i ombyggda lokaler, ursprungligen ämnade för 
andra ändamål som t.ex. skolor, villor, privata våningar, kommunalhus, sjukhus, banker m.m. 
Från slutet av 1920-talet började man bygga för bibliotek. I och med 1930 års 
biblioteksreform, främjades utvecklingen av bibliotekslokaler. Man började skapa normer för 
utrymme och för lokalernas inbördes placering. Men även in på 1940-talet var det vanligt att 
biblioteken fick överta lokaler som var byggda för andra ändamål. På 1950-talet hade läget 
förbättrats något, byggandet av bibliotek tog fart och det var allt vanligare att biblioteket hade 
läsrum. Detta var en direkt följd av 1930 års biblioteksreform, då biblioteken fick högre 
bidrag om det hade ett särskilt läsrum med tillhörande handbokssamling. Även om situationen 
med bibliotekslokaler förbättrades genom åren, fanns det fortfarande många bibliotek som låg 
i källarlokaler även i slutet av 1960-talet. NRU, den nya rationaliseringsutredningen som kom 
1972, konstaterade att byggnadsverksamheten av bibliotekslokaler ökat i mitten av 1960-talet. 
Det var av strukturella skäl som det i Styrsö kommun utvecklades filialer, alla öarna skiljs åt 
av vatten och fast landförbindelse saknas. Det var svårt att finna lämpliga lokaler för 
biblioteket. Biblioteket på Styrsö inrymdes på 1940-talet i skolan, 1955 flyttade biblioteket in 
i två små rum i post- och affärshuset i Konsum. I slutet av 1950-talet inrättade man en läsrum 
i Styrsö folkbiblioteks lokaler, en direkt pådrivande anledning var att statsbidraget då höjdes. 
Från 1964 hyrde folkbiblioteket en lägenhet i källarvåningen i en villa och 1971 flyttade 
biblioteket in i ändamålsenliga lokaler i den nybyggda låg- och mellanstadieskolan. 
Biblioteket på Donsö inrymdes på 1940-talet i skolan. Från 1960 till 1965 var biblioteket 
inrymt i den gamla lärarbostaden och 1965 flyttades biblioteket till källaren i en villa. 1968 
fick biblioteket ändamålsenliga lokaler i den nybyggda skolan på ön. Lokalsituationen i södra 
skärgården har många likheter med utvecklingen på landsbygden nationellt sett. Biblioteket 
fanns till en början i skolan, i för andra ändamål avsedda lokaler och i privatbostäder. Först i 
slutet av 1960-talet, början av 1970-talet fick biblioteket flytta in i lokaler som var speciellt 
byggda för verksamheten. 
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6.3 Hur utvecklades bokbeståndet, utlåningen och öppettiderna? I samband 
med denna fråga tar jag också upp inflytandet av det lokala förhållandet, 
det religiösa inflytandet. 
 
6.3.1 Bokbeståndet 
 
Det var sedan länge självklart att biblioteken hörde hemma inom folkbildningen och att de 
således hade en fostrande uppgift. Denna fostran skulle rätta sig efter traditionellt religiösa 
och moraliska normer. I 1905, 1912 och 1930 års biblioteksförfattning ställdes det som villkor 
för att få statsbidrag att bokbeståndet skulle vara av tillfredsställande beskaffenhet ur moralisk 
och konstnärlig synpunkt. Statsbidraget bestod av inbundna böcker som valdes ur en av 
bibliotekskonsulenterna sammanställd statskatalog. Det var biblioteksstyrelsen som skulle se 
till att olämplig litteratur ej lånades ut eller tillhandahölls för unga och omogna läsare. Det var 
ursprungligen biblioteksstyrelsen som valde ut och köpte in böckerna, en uppgift som senare 
kom att tas över av en inre grupp av ledande eller av en aktiv bibliotekarie.  
 
Styrsö folkbiblioteks bokbestånd utökades stadigt med åren. I jämförelse med nationella 
siffror låg bokbeståndet per invånare under de nationella siffrorna mellan åren 1958-1960, 
1965 och 1966 men mellan åren 1974-1976, låg siffrorna över de nationella. Statistik för vissa 
år har ej varit tillgängliga, därav de ojämna intervallerna. Den sorts litteratur som var populär 
var fackböcker, reseskildringar, böcker om geografi och historia. De skönlitterära böckerna 
var dock den litteratur som lånades mest. 
Diagram nr 5. 

 
Till skillnad från den nationella utvecklingen gällande bokurval samt bokinköp, fick till en 
början bibliotekarien på Styrsö förtroendet att själv köpa in böcker till folkbiblioteket, men i 
början av 1950-talet, inrättades ett bokråd bestående av två personer ur folkbibliotekets 
styrelse som i samarbete med bibliotekarien skulle bestämma bibliotekets bokinköp. 
Bibliotekarien Inga Collins köpte in lite ”tuffare” böcker, kanske ”lite väl vågade” för en del 
av öborna. Inga Collins var av den åsikten att biblioteket skulle innehålla sådan litteratur som 
Bibliotekstjänst rekommenderade och som hon fått lära sig om på den bibliotekskurs hon 
genomgått. Majoriteten av styresmännen i kommunen var i mitten av 1960-talet frikyrkligt 
engagerade. Det förekom betänkligheter angående bokbeståndet ifrån de styrande i 
kommunen och i början av 1950-talet utförde några av dessa kritiker av bibliotekets 
litteratururval, en granskning och gallring av bibliotekets bokbestånd. Man ville ha ett fromt 
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bibliotek med litteratur utan svordomar och sexualitet. Kritiken riktades emot hela 
bibliotekets bokbestånd och man tyckte att bibliotekarien borde ha bättre urskillning när det 
gällde att köpa in böcker till biblioteket. Bokbeståndet gicks noggrant igenom, flera titlar togs 
bort. De böcker som på detta sätt gallrades ut hade hunnit lånas ut till öborna och ingen av 
dessa hade haft något att invända emot böckernas innehåll. 
  
Bibliotekarien och låntagarna tycks ha stått för ett vidare synsätt än vad icke- låntagarna hade, 
såväl på öarna i södra skärgården som i övriga landet på 1950-talet. Inflyttningen till öarna 
var på denna tid inte stor, befolkningen pendlade ej heller in till fastlandet så som de började 
göra på 1970-talet. Öarna var mer slutna samhällen på det sättet, även om man genom fisket 
och fraktfarten hade mycken kontakt med världen utanför öarna. Det var många restriktioner 
och en del böcker fick inte lämnas till alltför unga personer. Detta var helt i enlighet med 
1930 års biblioteksförfattning angående osedlig eller skadlig litteratur. Enligt Inga Borg 
(tidigare Collins, förf. anm.) hade vissa av styresmännen i kommunen även varit oense med 
den tidigare bibliotekarien (T. Fredriksson) angående vissa böcker. Det var dock inte alla som 
kritiserade bokbeståndet, somliga var vidsynta nog att se till helheten i litteraturen och ansåg 
att det var innehållet i stort som borde få avgöra om en bok skulle få finnas med i biblioteket 
eller inte. Samtidigt var de som kritiserade bibliotekariens val av litteratur påverkade av sin 
religiösa uppfattning om vad som ansågs vara rätt och fel. Litteratur som kunde anses vara 
ogudaktig, svordomar och sexua litet i alla dess former väckte motstånd. I slutet av 1940-talet, 
början av 1950-talet, stoppades utdelningen av ”Ungdomens medborgarbok” som delats ut 
till folkskolans avgångselever. Boken ansågs vara olämplig för ungdomen ur moralisk 
synpunkt, då den bl.a. berörde sexualupplysning. 
 
Enligt Maj-Brith Johnson448 var det ingen från kommunen som kom och kontrollerade 
bokbeståndet, när hon hade hand om biblioteket. Detta kan enligt min mening ha berott på att 
det var andra tider då och att man mer och mer överlät till bibliotekarien att sköta 
biblioteksverksamheten. I slutet av 1950-talet hade dock bibliotekarien hjälp av en av 
folkbibliotekets styrelseledamöter när det gällde inköpen av böcker. Eventuella diskussioner 
om vilken litteratur som var lämplig att köpa in klarades då förmodligen av i ett tidigt skede. 
Som tidigare nämnts, fick sedan Maj-Brith Johnson fria händer när det gällde bokinköp till 
biblioteket. 
 
För att få en klarare bild av hur det låg till med verkligheten bakom massmedias rubriker om 
den bokutgallring som gjordes på Styrsö i början av 1950-talet, intervjuades den bibliotekarie 
som var med om denna händelse samt även andra personer som var involverade i 
biblioteksverksamheten. Samtidighetskriteriet kan av naturliga skäl ej uppfyllas när det gäller 
intervjuer om en svunnen tid, men genom att ta del av flera personers uppfattning om  en 
händelse samt den skriftliga information man kan få fram, kan man placera vittnesbördet i ett 
vidare sammanhang och därigenom konstatera om källan som helhet låter sann även om vissa 
detaljer inte kunnat bekräftas. Det kan vara svårt att intervjua en person och samtidigt föra 
anteckningar om vad som sägs. Jag har i vissa fall fått ringa upp informanterna för att få 
kompletterande uppgifter. I ett fall kunde ej telefonintervju genomföras och jag hade ej 
möjlighet att besöka min informant i hemmet, denne valde i detta fall att besvara mina frågor 
skriftligen.   
 
 
 
 
                                                                 
448 Tidigare Andréason 
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6.3.2 Utlåningen 
 
Utlåningen i Sverige ökade mycket kraftigt under krigsåren på 1940-talet. Mellan 1950-1970 
nära nog fyrdubblades utlåningen i Sverige. Jämför man utlåningssiffrorna per invånare 
nationellt med siffrorna för Styrsö folkbibliotek, ser man att utlåningen för Styrsö ligger över 
de nationella siffrorna.  
  
Diagram nr 6. 

 
 
Det var en ganska begränsad skara av låntagare som kom till Styrsö folkbibliotek och lånade i 
slutet av 1940-talet och början av 1950-talet. På Vrångö var inflyttade kvinnor de 
övervägande låntagarna, de hade vanan att låna med sig. Det schartauanska synsättet på arbete 
och sysselsättningar som läsning, dröjde sig länge kvar på Vrångö. Enligt Sigurd 
Möhlenbrock, stadsbibliotekarie i Göteborg mellan 1955-1979,  gick man på Vrångö ut i 
skydd av mörkret för att låna böcker. Observera att för samtliga öar gäller dock att man inte 
kan utesluta möjligheten att det fanns låntagare som ej själva besökte biblioteket, utan fick 
hjälp med att låna genom ombud. Med sommargästernas ankomst ökade utlåningen. 
  
Enligt den utlåningsstatistik jag lyckats få fram för Styrsö folkbibliotek, dessvärre med 
ojämna intervall, p.g.a. att statistik för vissa år ej funnits tillgängliga, kan man se att det i en 
jämförelse nationellt sett varit en mycket gynnsam utveckling med stigande utlåningssiffror. 
En kombination av ökat mediaanslag, utökade öppettider samt en positiv 
befolkningsutveckling påverkade utlåningssiffrorna i positiv bemärkelse för Styrsö kommuns 
bibliotek efter sammanslagningen med Göteborgs kommun. Även innan 
kommunsammanslagningen var utlåningssiffrorna höga i jämförelse nationellt sett. Detta 
anser jag bero på låntagarnas intresse och bibliotekspersonalens engagemang.  
 
6.3.3 Öppettiderna 
 
På 1950-talet var biblioteken i många kommuner öppna så få timmar i veckan, att det inte alls 
stod i rimlig proportion till utlåningens omfattning. Tidsbrist var ett stort bekymmer för 
bibliotekarierna på landsbygden.  När det gäller öppettiderna för folkbiblioteket på Styrsö, 
hade man knappt tilltagna tider ända till och med år 1957. Inga Brita Sjögren, såsom ansvarig 
för länsavdelningen på centralbiblioteket i Göteborg, gjorde i slutet av 1950-talet 
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inspektionsresor till de olika biblioteken i länet. År 1957 besökte hon Styrsö folkbibliotek, där 
hon kom med förslag angående verksamheten. Hon påpekade bl.a. att öppettiderna borde 
utökas med anledning av folkmängden i kommunen samt den stora tillströmningen av 
låntagare där. Kommunen hörsammade detta och utökade bibliotekets öppettider enligt 
hennes förslag, att gälla redan år 1958. När Styrsö kommun införlivades med Göteborgs 
kommun 1974 utökades öppettiderna på Styrsö och Donsö till 10 timmar i veckan för vardera 
biblioteket. Detta samt den ökade folkmängden kan ha bidragit till de kraftigt stigande 
utlåningssiffrorna 1975 och 1976. 
 
6.4 Relationen folk- och skolbiblioteket, när slogs de samman till ett 
gemensamt bibliotek? 
 
I början på 1970-talet kunde samarbetsformerna mellan folk- och skolbibliotek se olika ut, på 
vissa håll var folk- och skolbiblioteket helt integrerade även när det gällde bibliotekens 
administration. Folk- och skolbiblioteken på öarna i södra skärgården var små och samtliga 
inblandade lärare och bibliotekarier ställde sig positiva till en integrering av folk- och 
skolbiblioteken, detta var helt i enlighet med rekommendationerna från statligt håll och från 
centralbiblioteket. Göteborgs stadsbibliotekarie Sigurd Möhlenbrock skrev 1970 om 
samarbetet mellan folk- och skolbibliotek. När det var till fördel för både skola och bibliotek, 
skulle en integrering av biblioteksverksamheten äga rum vid planerandet av nya enheter. 
Detta skulle effektivisera biblioteksverksamheten och vara ekonomiskt fördelaktigt, genom ett 
gemensamt utnyttjande av lokaler, bokbestånd och personal. Den kanske mest uppenbara 
fördelen med denna samordning låg främst i bibliotekets starkt ökade öppethållande under 
sakkunnig ledning. 
 
Lärarna har spelat en stor roll i folkbibliotekets historia. Bibliotekarierna på öarna arbetade 
samtidigt som lärare och bibliotekarier. Maj-Brith Johnson arbetade som lärarvikarie på 1960-
talet, medan de andra bibliotekarierna huvudsakligen arbetade som lärare. Relationen mellan 
folk- och skolbiblioteken var god, sammanslagningen av biblioteken gick smidigt och alla 
inblandade: folk- och skolbibliotekarier samt skolledning och folkbiblioteksstyrelsen, 
arbetade för en integrering av biblioteken. Det faktum att bibliotekarierna arbetade både som 
lärare och bibliotekarier bidrog troligtvis till att integreringen av folk- och skolbiblioteken 
genomfördes så smidigt och i samförstånd. En annan bidragande orsak till den lyckosamma 
integreringen av biblioteken anser jag också berodde på att öarna var små samhällen, med 
liten befolkning, både folk- och skolbiblioteken gagnades av en sammanslagning, genom att 
de resurser som tilldelades biblioteken kunde utnyttjas på ett bättre sätt med ett gemensamt 
bibliotek. Biblioteken slogs samman till ett Styrsö kommuns bibliotek 1968, med gemensam 
huvudbibliotekarie. Rent konkret, kunde då folk- och skolbiblioteket endast sammanföras på 
Donsö i den nya skolbyggnaden. På Styrsö skedde detta först 1971 i den nya låg- och 
mellanstadieskolan. Från och med år 1969 upptogs Styrsö kommuns biblioteksanslag i 
skolstyrelsens budget.  
 
Efter kommunsammanslagningen 1974, förbättrades båtförbindelserna för öborna och antalet 
yrkesverksamma som pendlade in till fastlandet ökade. Kommunikationerna förbättrades, 
vilket bl.a. medförde ökad inflyttning till öarna samt ökad pendling. Strukturen förändrades 
och man påverkades alltmer av influenser utanför öarna. Aktörerna på öarna arbetade 
engagerat för bibliotekets utveckling. Folkbibliotekets styrelse samt kommunens oftast 
välvilliga inställning till verksamheten var naturligtvis också en direkt orsak till den positiva 
biblioteksutvecklingen. Folk- och skolbiblioteket slogs samman i en tid då samhället alltmer 
öppnades upp gentemot omvärlden utanför öarna.  
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I mitt fall har de skriftliga och muntliga dokumenten inte bara kompletterat varandra i mitt 
sökande efter information, utan de har båda varit absolut nödvändiga. Det har varit till 
ovärderlig hjälp att kunna få tala med de som en gång varit engagerade i södra skärgårdens 
biblioteksverksamhet, vissa tveksamheter har också kunnat klaras ut med hjälp av 
informanterna, sådant som ej funnits att läsa sig till i de skriftliga dokumenten. Intervjuerna 
har dessutom hjälpt till att ge en fylligare bild av biblioteksutvecklingen i södra skärgården. 
Samtidighetskravet kan av naturliga skäl ej uppfyllas när det gäller intervjuer om händelser på 
1930-talet och framåt till 1970-90-talen. Där har intervjuerna samt de skriftliga dokumenten 
kompletterat varandra, genom att jag i vissa fall kunnat kontrollera vad som sagts i 
intervjuerna respektive det som lästs i ett skriftligt dokument gentemot varandra. På detta sätt 
har även tendensen samt källornas oberoende kontrollerats.  
 

7 Slutsatser 
 
Upprättandet av ett kommunalt folkbibliotek och återupprättandet av skolbiblioteket kom till 
genom en lyckosam kombination av personligt engagemang, kommunal medverkan och 
statlig styrning. Man kan konstatera att, statens beslut om statsbidrag hade en stimulerande 
verkan på biblioteksverksamheten. Personligt initiativ låg till grund för bibliotekens 
upprättande samtidigt som det fanns ett stort behov av bildning och läsning bland öborna. 
Bibliotekariens personliga engagemang i bibliotekets verksamhet och utveckling har varit 
direkt avgörande för utvecklingen till ett modernt folkbibliotek. Biblioteket betydde mycket 
för de som besökte det. Folkbiblioteket och skolbiblioteket upprättades 1943 mitt under andra 
världskriget. Det var en förändringarnas tid. De religiösa samfunden satte sin prägel på 
människorna och det schartauanska synsättet på livet dröjde länge kvar, särskilt på Vrångö.  
Från slutet av 1950-talet fick folkbibliotekarien i stort sett fria händer när det gällde skötseln 
av biblioteket. Dessförinnan, på 1940-talet och i början av 1950-talet, var det bland en del av 
de styrande inom kommunen, ett stort motstånd emot sådan litteratur som ansågs omoralisk. 
Bibliotekarien och de låntagare som kom och lånade på biblioteket hade en mer liberal syn på 
vilken sorts litteratur som skulle finnas på biblioteket. Motståndet mot viss sorts litteratur var 
störst bland de som ej besökte biblioteket. Statsbidraget var viktigt för biblioteksutvecklingen 
på öarna, tilläggsbidragen tjänade som en sporre att utveckla biblioteksverksamheten när det 
gällde utbildningen av bibliotekarien, dock endast korrespondenskurser för deltidsanställda, 
och utvecklandet av bibliotekets lokaler. Centralbiblioteket var mycket viktigt för 
biblioteksutvecklingen i skärgården. Kontakten med länsavdelningen var mycket god under 
den tid som Maj-Brith Johnson ansvarade för biblioteket. Kommunen var också välvilligt 
inställd till centralbibliotekets förslag.  
 

8 Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur folkbiblioteksverksamheten på öarna i 
Göteborgs södra skärgård har utvecklats från det att det upprättades till att det blev ett 
modernt folkbibliotek. Jag har koncentrerat mig på folkbiblioteksutvecklingen under tiden 
1943-1976. Sockenbiblioteket, skolbiblioteket och vandringsbiblioteken skriver jag endast om 
som en bakgrund. Frågeställningarna är:  
 
• När upprättades folkbiblioteket i Göteborgs södra skärgård och vem var initiativtagare till 

detta? I samband med denna fråga, tar jag upp sockenbiblioteket, skolbiblioteket, 
vandringsbibliotek och även personalfrågan och bibliotekariernas betydelse för 
biblioteksutvecklingen. 
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• Lokalfrågan. När fick biblioteket ändamålsenliga lokaler? 
 
 
• Hur utvecklades bokbeståndet, utlåningen och öppettiderna? I samband med denna fråga 

tar jag också upp inflytandet av det lokala förhållandet, det religiösa inflytandet. 
  
• Relationen folk- och skolbiblioteket, när slogs de samman till ett gemensamt bibliotek? 
 
Arbetsmetoderna jag använt mig av är kvalitativ analys av skriftliga och muntliga källor. Det 
skriftliga materialet har inte varit tillräckligt för att få fram den information jag velat få tag i, 
därför har jag intervjuat personer som haft med biblioteksverksamheten att göra under den tid 
jag är intresserad av. Intervjuerna är även nödvändiga för att ge en fylligare bild av 
biblioteksutvecklingen i södra skärgården. För att beskriva biblioteksutvecklingen nationellt, 
har jag tagit del av statliga utredningar och direktiv samt lämplig litteratur. För att beskriva 
biblioteksutvecklingen lokalt, har jag använt mig av folkbibliotekets och Styrsö 
kommunalnämnds och kommunfullmäktiges protokoll samt andra skrifter och intervjuer. 
 
År 1943 upprättades folkbiblioteket på Styrsö med filialer på de andra öarna. Filialen på 
Donsö utvecklades till ett bibliotek i egna lokaler, biblioteksverksamheten där tog fart i början 
av 1950-talet. De andra öarna har utlåningsstationer. Det dröjde tills i slutet av 1950-talet, 
början av 1960-talet innan huvudbiblioteket på Styrsö hade tillräckligt stort bokbestånd för att 
man därifrån kunde sända ut böcker till filialerna. Innan dess beställdes vandringsbibliotek. 
Biblioteksverksamheten innan 1943, började med Styrsö sockenbibliotek, grundat 1878. Ett i 
det närmaste avvecklat bibliotek år 1912. År 1916 upprättades skolbiblioteken på Styrsö, 
Donsö och Asperö. Dessa nyttjades endast av skolungdomen, trots intentionen i 1916 års 
stadgar, att även äldre skulle kunna använda biblioteket. Då skolbiblioteket omstartades år 
1943, samma år som folkbiblioteket upprättades, framhöll man att det ungefär ett tjugotal år 
tidigare funnits en del böcker för utlåning, men att urvalet varit sådant att de omöjligt kunde 
intressera skolbarn. Många lärare hade under tiden löst problemet på egen hand genom att 
låna vandringsbibliotek. Vid en genomgång av utsända vandringsbibliotek under tiden 1933-
1949, finner man att det var en viss försörjning av litteratur ute på öarna. Det var framför allt 
skolorna som beställde vandringsbibliotek. Andra beställare var bl.a. kustsanatoriet på Styrsö 
och Svenska Västkustfiskarnas avdelningar på Donsö, Styrsö och Vrångö – de senare förekom 
endast ett fåtal gånger som beställare. 
 
Folkbiblioteket och skolbiblioteken sammanfördes 1968 till ett Styrsö kommuns bibliotek. 
Från och med år 1969 upptogs biblioteksanslagen i skolstyrelsens budget. Donsö bibliotek var 
först med att sammanföra folk- och skolbiblioteken rent konkret i nya lokaler i Donsö nya 
skola. Då den nya bibliotekslokalen i Styrsö nya låg- och mellanstadieskola stod färdig år 
1971, sammanfördes folk- och skolbiblioteken på ön i gemensamma lokaler. 
Biblioteken på öarna hörde till Länsbiblioteket fram till dess att Styrsö kommun införlivades 
med Göteborgs kommun 1974. Under den tid som Styrsö kommun var en egen kommun, 
besöktes öarna av bokbåten från centralbiblioteket (senare länsbiblioteket), detta var nästan 
utan undantag mycket populärt bland öborna. Bibliotekarierna passade också då på att fylla på 
bokförrådet med nya och udda böcker, sådan litteratur som kanske bara en låntagare frågat 
efter. Böckerna lämnades tillbaka till bokbåten nästa gång den kom. Bokbåten tjänade också 
som reklam för biblioteket. 
 
Folkbibliotekarierna har betytt mycket för biblioteksutvecklingen. Tyra Fredriksson, 
folkbibliotekets grundare var troligtvis också inblandad i nyupprättandet av skolbiblioteket 
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som omstartades samma år som folkbiblioteket. Engagerade bibliotekarier, en välvilligt 
inställd kommun, statliga bidrag och en befolkning som kände ett behov av biblioteket, gjorde 
tillsammans att biblioteksutvecklingen så småningom resulterade i ett modernt folkbibliotek. 
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Efterskrift 
 
År 1982 flyttade folk- och skolbiblioteket på Styrsö in i nya lokaler i den nya högstadieskolan 
på Styrsö Bratten. Det var också då man fick den första fackutbildade bibliotekarien från 
Göteborg. 449 Först detta år anslöts Styrsö bibliotek till det på 1970-talet införda 
biblioteksdatasystemet BUMS (Bibliotekstjänsts utlåningsutrustning och mediakontroll 
system).450  
Marie-Louise Ek-Lindell, fackutbildad bibliotekarie, sökte tjänsten som barnbibliotekarie på 
Styrsö bibliotek och fick tjänsten, med början i augusti 1982. Hon tillträdde tjänsten i januari 
1983, då hon var föräldraledig till dess. Tjänsten var på halvtid. Boris Micanovic vikarierade 
för henne innan hon tillträdde tjänsten i januari 1983.451 Marie-Louise Ek-Lindell och Boris 
Micanovic var därmed de första fackutbildade bibliotekarierna som anställdes på Styrsö 
bibliotek, hösten 1982. 
Den 1 januari 1990 blev Styrsö en av 21 Stadsdelsnämnder (SDN) i Göteborg. SDN Styrsö 
blev då fullt ansvarig att bl.a. organisera biblioteksverksamheten i Göteborgs södra 
skärgård.452 
Den 31 december år 2003 hade stadsdelen Styrsö 4.480 invånare.453 Huvudbiblioteket ligger 
på Styrsö och på Donsö finns det ett filialbibliotek, båda biblioteken är integrerade folk- och 
skolbibliotek.454 På biblioteken är två personal anställda, en enhetschef tillika bibliotekarie 
samt en biblioteksassistent, båda arbetar 30 timmar per vecka. Från Styrsö bibliotek skickas 
vandringsbibliotek till utlåningsstationerna på Asperö, Brännö och Vrångö. På 
utlåningsstationerna lånar man på förtroendebasis. Böckerna byts två gånger per år. 
Biblioteket på Styrsö har öppet tisdag kl. 13.00-20.00, onsdag, torsdag och fredag kl. 13.00-
15.00. Donsö bibliotek har öppet onsdag kl. 15.00-19.00, det är då biblioteksassistenten som 
är på biblioteket. Skolbarnen har tillgång till böckerna hela dagen, dock ej på måndagar på 
Styrsö, klasslärarna sköter utlåningen. Bokutlåningen i stadsdelen Styrsö var år 2003 36.000 
utlån, vilket gav 8,0 lån/invånare.455 
 

                                                                 
449 Intervju med Maj-Brith Johnson, 9/7 2003 
450 Atlestam, I. m.fl. (1997). Fullbokat…, sid.217 & 229 
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